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Aquestes concordances contenen, dins el seu context, tots els mots del text bíblic ordenats alfabètica-
ment i amb la referència del llibre bíblic, el capítol i el verset. En el cas dels textos no bíblics que
acompanyen el text bíblic, es fan servir les abreviacions Inc i Expl per a l’incipit i explicit de cada
llibre, Tit per al títol de cada capítol i Prol i el número de línia en el cas dels pròlegs.

S’hi inclouen fins i tot els mots més repetits, com la conjunció e o bé i, però no els inclosos en el text
entre claudàtors (text afegit conjecturalment pels editors). Les elisions vocàliques s’indiquen
conservant l’apòstrof o el punt volat en l’índex de mots; així, la forma d’Israell s’indexa amb els mots
d’ i Israell, la forma no·ls, amb els mots no i ·ls. Cal tenir en compte que les formes dequell, dello, etc.,
dels manuscrits medievals, se separen en la transcripció d’acord amb l’ús del català modern (d’equell,
d’ellò, etc.; i no pas de·quell, de·llò, etc.), malgrat que en els manuscrits editats no apareixen mai les
formes equell, ello, etc., amb e inicial, si no és quan van aglutinades amb la preposició de (o la
conjunció e). Els nombres romans s’inclouen en majúscules i sense separacions entre els elements que
els componen. Tots els mots s’escriuen amb minúscula o majúscula inicial segons com apareixen en
el text editat.

Les xifres aràbigues inserides en el text indiquen el lloc on comença el corresponent verset.

El el cas del volum 3, el primer publicat, les concordances no s’han fet exactament sobre el text
publicat sinó sobre un text en què s’han corregit algunes errates i s’ha modificat la grafia d’una quants
mots d’acord amb alguns criteris de transcripció adoptats posteriorment a la publicació del volum
(concretament: grafia aglutinada de mots com dabans o lasús, i grafia v en lloc de u en formes verbals
com moven). D’aquesta manera hi haurà més uniformitat en les concordances entre el primer volum
publicat i els següents.
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Ex 1,9  lo qual no conaxia Josep, 9 e dix  a son pobla: –Veus que lo pobla de Yraell  
Ex 1,15  de cor. 15 E dix lo rey de Egipta  a IIs juÿes madrines –de les quals la una  
Ex 1,16  Siporà e l’altra Phuà–, 16 manant  a elles: –Com vós llevarets infants a les  
Ex 1,16 a elles: –Com vós llevarets infants  a les juÿes en temps de lur parir, si serà 
Ex 1,20  és fet per elles. 20 E féu Déu bé  a les madrines, e muntiplicà lo poble, e  
Ex 1,21  les madrines tameren Déu, adificà  a elles cases. 22 E manà Farahó a tot lo  
Ex 1,22  a elles cases. 22 E manà Farahó  a tot lo poble dient: –Qualque mascla  
Ex 2,7  aquest infant. 7 E dix la germana  a la filla de Farahó: –Yré e cridaré a tu  
Ex 2,7  la filla de Farahó: –Yré e cridaré  a tu una fembra de les hebrees que pugua  
Ex 2,7  de les hebrees que pugua nodrir  a tu aquest infant. 8 E ella dix: –Vé.  
Ex 2,9  mara e nodrí l’infant [*]. E dix  a ella la filla de Farahó: –Guarde’l-ma 
Ex 2,11  aprés que fon crescut Moysèn, axí  a sos frares e viu lur aflicció. E havia  
Ex 2,15  sabé açò, e volch-lo auciura,  a Moysèn. E fogí Moysèn devant Farahó, e  
Ex 2,18  18 E com elles foren tornades  a Ragel, para lur, ell los dix: –Per què  
Ex 2,18  què us sou cuytades axí de venir  a mi? 19 E elles diguéran: –Un homa  
Ex 2,19  mans dels pastors, e encara pohà  a nós aygua e abeurà nostres ovelles. 20 E 
Ex 2,22 mon para és mon ajudador e desliurà  a mi de la mà de Farahó.» 23 E aprés molt  
Ex 2,23  obra, e cridaren. E lur crit muntà  a nostro Senyor per lur servey. 24 E oý  
Ex 3,1  e com ell amanàs son bestiar  a la ora del desert, ell vench en lo munt  
Ex 3,2 en Horep. 2 E nostro Senyor aparech  a ell en flama de foch enmig de un  
Ex 3,5  E ell respòs: –Ací sóm! 5 Dix  a ell: –No t’acostes ací. Descalce’t lo  
Ex 3,9  dels fills de Yraell és venguda  a mi, e encare la afflicció de aquells los 
Ex 3,10  10 Donchs, vina, e trametré’t  a Farahó, e treuràs lo meu poble, fills de 
Ex 3,11  al Senyor: –Qui són yo, que vage  a Farahó e que git los fills de Yraell de  
Ex 3,12  meu de Agipta, tu sacrificaràs  a Déu sobre lo munt aquest. 13 E dix  
Ex 3,13  yo vaig als fills de Yraell e diré  a ells: “Lo Déu de vostres pares ma tremat 
Ex 3,13  “Lo Déu de vostres pares ma tremat  a vós”; e si dien a mi: “Com és lo nom de  
Ex 3,13  pares ma tremat a vós”; e si dien  a mi: “Com és lo nom de aquell?”, què diré 
Ex 3,13  és lo nom de aquell?”, què diré  a ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui  
Ex 3,14  què diré a ells? 14 Dix Déu  a Moysèn: –Yo són qui són. E dix: –Axí  
Ex 3,14  –Yo són qui són. E dix: –Axí diràs  a ells fills de Yraell: “Qui és ma tremat  
Ex 3,14  fills de Yraell: “Qui és ma tremat  a vós”. 15 E dix Déu altra vegade a  
Ex 3,15  a vós”. 15 E dix Déu altra vegade  a Moysèn: –Açò diràs als fills de Yraell: 
Ex 3,15  Déu de vostres pares ma tremat  a vós, Déu de Abram e de Ysach e de Jacob, 
Ex 3,15  Ysach e de Jacob, dient: Aquest és  a mi mon nom enpertostemps, aquest és lo  
Ex 3,16 ajusta los vells de Yraell e digues  a ells: “Lo Déu de vostres pares aparech a 
Ex 3,16  “Lo Déu de vostres pares aparech  a mi, lo Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo 
Ex 3,16 de Ysach, lo Déu de Jacob ma tremat  a vós dient: Vezitant vesita a vós, e viu  
Ex 3,16 tremat a vós dient: Vezitant vesita  a vós, e viu totes les coses que són  
Ex 3,16 totes les coses que són sdevengudes  a vós en Agipta, 17 e dixí que aportaré  
Ex 3,17 amoreu e pharizeu e eveu e gebuseu,  a la terra fluent de llet e de mel.” 18 E  
Ex 3,18 de Yraell al rey da Egipta, e diràs  a ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus,  
Ex 3,18  Senyor, Déu dels hebreus, apellà  a nós, e irem per via de IIIs dies per lo  
Ex 3,19  19 Mas yo sé que no llexarà  a vós lo rey de Agipta per ço que us na  
Ex 3,20  per mà poderoza. 20 E yo mostraré  a ell la mia mà, e percudiré a Agipta an  
Ex 3,20  a ell la mia mà, e percudiré  a Agipta an totes les mies maravelles qui  
Ex 3,22  buyts, 22 e demanarà la fembra  a ce veÿna e a ce hosta vaxells d’argent  
Ex 3,22  e demanarà la fembra a ce veÿna e  a ce hosta vaxells d’argent o d’or o  
Ex 4,1  E respòs Moysèn e dix: –No creuran  a mi ne oyran le mia veu, e diran: “No  
Ex 4,1  le mia veu, e diran: “No aparech  a tu nostre Senyor.” 2 E dix Déu a ell:  
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Ex 4,2  a tu nostre Senyor.” 2 E dix Déu  a ell: –Què és açò que tens en la mà tua?  
Ex 4,6  trach-le’n massella blanca com  a neu. 7 E dix-li Déu: –Torna la mà en  
Ex 4,8 era debans. 8 –E serà si no creuran  a tu e no t’oyran per lo senyal primer,  
Ex 4,10  flum seran sanch. 10 E dix Mossé  a Déu: –Prec-ta, mon Senyor, que no m’  
Ex 4,11  de bocha e de lengua. 11 E dix Déu  a ell: –Qui féu la bocha de l’homa, o qui 
Ex 4,14  ell és bell parler. Aquest axirà  a encontra teu, e aquell perlarà ab ell, e 
Ex 4,15  tua bocha e en la sua, e mostraré  a vosaltres què devets fer. 16 Aquell  
Ex 4,16  en aquelles coses que pertayen  a Déu. 17 E tu prin aqueste vergua [*] ab  
Ex 4,18  senyals. 18 E anà Moysèn e tornà  a Ytró, son sogre, e dix a ell: –Iré are e 
Ex 4,18  e tornà a Ytró, son sogre, e dix  a ell: –Iré are e tornaré a mos frares en  
Ex 4,18  e dix a ell: –Iré are e tornaré  a mos frares en Egipte, e veuré si encare  
Ex 4,19  dix Ytró: –Vé en pau. 19 E dix Déu  a Moysèn en Median: –Vé e torna-te’n en 
Ex 4,21 verga de Déu en la mà. 21 E dix Déu  a Moysèn: –Com t’entornaràs en Agipta,  
Ex 4,22 no lex lo meu poble. 22 E diràs açò  a Faraó: “Açò diu nostre Senyor: Mon fill  
Ex 4,25 aquell e dix: «Tu est novi de sanch  a mi.» 26 E lexà aquell pus que hach dit  
Ex 4,26  pus que hach dit «Novi de sanch  a mi», per circumsizió. 27 E dix Déu a  
Ex 4,27  mi», per circumsizió. 27 E dix Déu  a Aron: –Vé a encontra de Moysèn en lo  
Ex 4,27  27 E dix Déu a Aron: –Vé  a encontra de Moysèn en lo desert. Lo qual 
Ex 4,27 Moysèn en lo desert. Lo qual li axí  a carrera en lo munt de Déu e bezà-lo.  
Ex 4,30  que nostre Senyor havia perlades  a Moysèn e féu los senyals devant lo  
Ex 5,3  e que per ventura no sdevengués  a nós en pastelències o mortaldat. 4 E dix 
Ex 5,4  pastelències o mortaldat. 4 E dix  a ells lo rey de Agipta: –Per què Moysèn e 
Ex 5,5 vostros fets! 5 E adonchs Faraó dix  a son consell: –Molt és lo poble de la  
Ex 5,5  Vegats quante companya esvahex  a ell! E diguéran a ell: –Molt és. E ell  
Ex 5,5  companya esvahex a ell! E diguéran  a ell: –Molt és. E ell dix: –Donchs,  
Ex 5,5 veyats quante seria ell si donàvets  a ell repòs de les obres. 6 E menà en  
Ex 5,6 de les obres. 6 E menà en aquel di’ a lo mayoral e als altres del poble dient: 
Ex 5,10 poble: –Axí ha dit Faraó: que no do  a vós palla. 11 Anats e collits-ne en  
Ex 5,15  dels fills de Yraell, e cridaren  a Farahó dient: –Per què fas açò contra  
Ex 5,16  tos serfs? 16 Palla no és donade  a nós, e la obra nos és manade a ffer, e  
Ex 5,16  a nós, e la obra nos és manade  a ffer, e los teus serfs són batuts, e  
Ex 5,17  de açò diets: “Anem e sacrificarem  a Déu.” 18 Anats, donques, e obrats, cor  
Ex 5,18  e obrats, cor palla no serà donade  a vós, e retets segons custuma lo nombra  
Ex 5,20  per cascun dia. 20 E corraguéran  a Moysèn e Aron, qui astava encontra lo  
Ex 5,21 lo eximent de Farahó, 21 e diguéran  a ells: –Vege nostro Senyor e jutge ço que 
Ex 5,22 per ociura nós. 22 E retornà Moysèn  a nostro Senyor e dix: –Senyor, per què  
Ex 5,23 mi? 23 Cor per ço com yo sóm intrat  a Farahó per ço que parlàs en lo teu nom,  
Ex 6,1  6,Tit Capítol VI 1 E dix Déu  a Moysès: –Are veuràs què faré a Farahó,  
Ex 6,1  Déu a Moysès: –Are veuràs què faré  a Farahó, car ab mà fort m’enmenaré ells, 
Ex 6,2  terra sua. 2 E parlà nostro Senyor  a Moysèn dient: –Yo sóm lo Senyor 3 qui  
Ex 6,3  –Yo sóm lo Senyor 3 qui aparaguí  a Abram e Ysach e Jacob en Déu totpoderós, 
Ex 6,3  meu nom Adonay, lo qual fiu seber  a ells, 4 e fiu pati e encare fermí a ells 
Ex 6,4 a ells, 4 e fiu pati e encare fermí  a ells que daria a ells la terra de  
Ex 6,4  e encare fermí a ells que daria  a ells la terra de Canahan de peregrinació 
Ex 6,7  e ab grans juýs, 7 e pendré vós  a mi en poble, e seré vostro Senyor, e  
Ex 6,7  vostre e Déu vostra, qui desliuré  a vós del senyoragement dels agipcians, 8  
Ex 6,8  dels agipcians, 8 e aportaré  a vós a le terra sobra la qual yo llevé la 
Ex 6,8  dels agipcians, 8 e aportaré a vós  a le terra sobra la qual yo llevé la mia  
Ex 6,8  la mia mà per ço que donàs ella  a Abram, Ysach e Jacob, e yo daré aquella  
Ex 6,8  Ysach e Jacob, e yo daré aquella  a vós a posayr. Yo sóm Senyor.” 9 E contà  
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Ex 6,8  e Jacob, e yo daré aquella a vós  a posayr. Yo sóm Senyor.” 9 E contà Moysèn 
Ex 6,10  e per la obra dura. 10 E perlà Déu  a Moysèn dient: 11 –Entre e parla a  
Ex 6,11  a Moysèn dient: 11 –Entre e parla  a Farahó, rey de Egipta, que jequesqua  
Ex 6,13 no sircuncisos llavis. 13 Perlà Déu  a Moysèn e Aron, e donà manement als fills 
Ex 6,13 donà manement als fills de Yraell e  a Faraó, rey de Agipta, per ço que  
Ex 6,20  Jocabech, sa tia, la qual enfantà  a ell Aron e Moysèn e Mariam. E foren los  
Ex 6,23  sor de Anasaon, la qual parí  a ell Nadap e Buy e Alazar e Thamar. 24 E  
Ex 6,25  les filles de Putiel, la qual parí  a ell Fineàs. E aquests són prínceps de  
Ex 6,27  e aquests són aquells qui parlaren  a Farahó rey de Agipta per traure los  
Ex 6,28  e Aron 28 en lo dia que perlà  a ells nostre Senyor en terra de Agipta.  
Ex 6,29  Agipta. Capítol VII 29 E parlà Déu  a Moysèn dient: –Yo sóm lo Senyor. Parle a 
Ex 6,29  dient: –Yo sóm lo Senyor. Parle  a Farahó, rey de Agipta, totes les coses  
Ex 6,29  totes les coses que yo parle  a tu. 30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo són  
Ex 7,1  ma oyrà Farahó? 7,Tit  1 Dix Déu  a Moysèn: –Vet que yo t’he ordonat senyor 
Ex 7,2  totes les paraules que yo man  a tu, e Aron ton frara parlarà a Farahó  
Ex 7,2  man a tu, e Aron ton frara parlarà  a Farahó que jequesqua los fills [*] axir  
Ex 7,4  en la terra de Agipte. 4 E no oirà  a vós Farahó, e yo daré plagua en Agipte,  
Ex 7,7 anys e Aron de LXXXIII con perlaren  a Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn e Aron: 9  
Ex 7,8  con perlaren a Farahó. 8 E dix Déu  a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó: 
Ex 7,9  Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà  a vós Farahó: “Mostrats-me senyal”,  
Ex 7,9  “Mostrats-me senyal”, digues  a Aron: “Prin la tua verga e gite-la en  
Ex 7,14 axí com havia dit Déu. 14 E dix Déu  a Moysèn: –Greu és lo cor de Farahó, que  
Ex 7,15  que no vol llexar lo poble. 15 Vé  a ell al matí, e axiràs a les aygües e  
Ex 7,15  15 Vé a ell al matí, e axiràs  a les aygües e steràs encontre ell a la  
Ex 7,15  a les aygües e steràs encontre ell  a la riba del flum, e la verga la qual  
Ex 7,16  porteràs en la tua mà, 16 e diràs  a ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, m’ha 
Ex 7,16  Déu dels hebreus, m’ha tremàs  a tu dient: Llexa anar lo meu poble per ço 
Ex 7,19  les aygües del flum.” 19 E dix Déu  a Moysèn: –Digues Aron: Prin la verga e  
Ex 8,1  VIII 1 E dix Déu ha Moysès: –Intra  a Farahó e digues a ell: “Açò diu nostre  
Ex 8,1 ha Moysès: –Intra a Farahó e digues  a ell: “Açò diu nostre Senyor: Llexa anar  
Ex 8,1  lo meu pobla per ço que sacrifícan  a mi en lo desert. 2 E si no’l vol lexar, 
Ex 8,4  relíquies dels teus menjars, 4 e  a tu e a ton pobla e a tos serfs entraran  
Ex 8,4  dels teus menjars, 4 e a tu e  a ton pobla e a tos serfs entraran les  
Ex 8,4  menjars, 4 e a tu e a ton pobla e  a tos serfs entraran les granotes.” 5 E  
Ex 8,5 entraran les granotes.” 5 E dix Déu  a Moysèn: –Digues a Aron: “Stin la tua mà  
Ex 8,5  5 E dix Déu a Moysèn: –Digues  a Aron: “Stin la tua mà sobre los flums, e 
Ex 8,8 E apellà Farahó Moysèn e Aron e dix  a ells: –Preguats lo Senyor que tolgue les 
Ex 8,9  sacrificar lur Déu. 9 E dix Moysèn  a Farahó: –Tu ordones mi que yo prech per  
Ex 8,9 enperò elles romendran al flum fins  a demà. 10 E ell respòs: –Fes ço que’t  
Ex 8,12  de les granotes que havia dit  a Faraó. 13 E féu nostre Senyor segons la  
Ex 8,16 axí com havia dit [*]. 16 E dix Déu  a Moysèn: –Parla a Aron e digues-li:  
Ex 8,16  [*]. 16 E dix Déu a Moysèn: –Parla  a Aron e digues-li: “Stin la tua mà e  
Ex 8,19 e no oý ells, axí com havia dit Déu  a Moysèn. 20 [*] –Lleve’t bon matí e està 
Ex 8,20 matí e està devant Farahó, e axiràs  a les aygües e diràs a ell: “Açò diu Déu:  
Ex 8,20  e axiràs a les aygües e diràs  a ell: “Açò diu Déu: Llexa anar lo meu  
Ex 8,20  lo meu poble per ço que sacrifich  a mi, 21 cor si no’l llexes anar, vet que 
Ex 8,21 ·l llexes anar, vet que yo tramatré  a tu e a tos serfs e a tos pobles, e en  
Ex 8,21  anar, vet que yo tramatré a tu e  a tos serfs e a tos pobles, e en totes les 
Ex 8,21  yo tramatré a tu e a tos serfs e  a tos pobles, e en totes les tues cases,  
Ex 8,25  apellà Farahó Moysèn e Aron, e dix  a ells: –Anats e sacrificats al vostre Déu 
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Ex 8,27  Senyor Déu nostre axí com ha manat  a nós. 28 E dix Farahó: –Yo llexaré vós  
Ex 8,29  Senyor que tolgue les mosques  a Farahó e a sos serfs e a son poble demà; 
Ex 8,29  que tolgue les mosques a Farahó e  a sos serfs e a son poble demà; enperò  
Ex 8,29  mosques a Farahó e a sos serfs e  a son poble demà; enperò guorde’t que d’ 
Ex 8,29  lexs anar lo pobble per sacrificar  a nostre Senyor. 30 E axí Moysèn devant  
Ex 8,31  de aquel, e tolch les mosques  a Farahó e a sos servidors e a son poble,  
Ex 8,31  e tolch les mosques a Farahó e  a sos servidors e a son poble, axí que no  
Ex 8,31  a Farahó e a sos servidors e  a son poble, axí que no’n fou vista una.  
Ex 9,1  9,Tit Capítol VIIIIº 1 E dix Déu  a Moysèn: –Entra a Farahó, e parle a ell e 
Ex 9,1 VIIIIº 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra  a Farahó, e parle a ell e dix: “Açò diu  
Ex 9,1  a Moysèn: –Entra a Farahó, e parle  a ell e dix: “Açò diu nostre Senyor Déu  
Ex 9,1  lo meu poble per ço que sacrifich  a mi; 2 cor si encara los tendràs, 3 vet  
Ex 9,8 no llexà anar lo poble. 8 E dix Déu  a Moysèn e a Aron: –Prenets vostros puyns  
Ex 9,8  lo poble. 8 E dix Déu a Moysèn e  a Aron: –Prenets vostros puyns plens de  
Ex 9,12 e no oý ells, axí com havia dit Déu  a Moysèn. 13 E dix Déu [*]: –Lleva’t matí 
Ex 9,13  matí e està devant Faraó, e digues  a ell: “Açò diu nostre Senyor, Déu dels  
Ex 9,14  que sàpies que no és nagú senblant  a mi en tota la terra. 15 E ara yo  
Ex 9,15  ara yo estendré la mia mà, e farré  a tu e a ton pobla de pestalència, e  
Ex 9,15  estendré la mia mà, e farré a tu e  a ton pobla de pestalència, e periràs de  
Ex 9,16  de açò yo t’he pozat, que mostra  a tu ma forteleza e que sia racomtat lo  
Ex 9,20  la peraule de nostre Senyor, menà  a sos serfs que fecen dezar lurs serfs e  
Ex 9,22  en lurs camps. 22 E dix Déu  a Moysèn: –Stin la tua mà devers lo cel  
Ex 9,25 atrobà en los camps, de l’home tro  a le bèstia, ferí la pedruscade, e tota la 
Ex 9,27  e apellà Moysèn e Aron, e dix  a ells: –Yo he peccat are, e nostre Senyor 
Ex 9,29  la ciutat, estendré les mies mans  a nostre Senyor, e cessaran los trons e la 
Ex 9,33 ciutat e estès ses mans vers lo cel  a nostro Senyor, e sessaren los trons e la 
Ex 9,34  era sessada e los trons, anadí  a peccat, 35 e fou enduraït [*], e no lexà 
Ex 10,1  [*]. 10,Tit Capítol X 1 E dix Déu  a Moysèn: –Entra a Faraó, cor yo he  
Ex 10,1  X 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra  a Faraó, cor yo he enduraït lo seu cor e  
Ex 10,3  vostra. 3 E entraren Moysèn e Aron  a Farahó, e diguéran a ell: –Açò diu  
Ex 10,3  Moysèn e Aron a Farahó, e diguéran  a ell: –Açò diu nostre Senyor, Déu dels  
Ex 10,3  Senyor, Déu dels hebreus: “¿Entrò  a quant no vols esser sotmès a mi? Llexa  
Ex 10,3  a quant no vols esser sotmès  a mi? Llexa anar mon poble per ço que  
Ex 10,3 anar mon poble per ço que sacrifich  a mi. 4 E si no ho vols fer, vet que yo  
Ex 10,5  e menyaran tot so que és [*]  a le padruscade, e rauran tots los arbres  
Ex 10,8  8 E tornaren Muysèn e Aron  a Farahó, lo qual dix a ells: –Anats e  
Ex 10,8 Muysèn e Aron a Farahó, lo qual dix  a ells: –Anats e sacrificats al Déu vostre 
Ex 10,11  com vós vullats, e sacrificats  a nostre Senyor, cor açò demanats  
Ex 10,12  axiren devant Farahó. 12 E dix Déu  a Moyèn: –Estín la tua mà sobra la terra  
Ex 10,12 la tua mà sobra la terra de Agipta,  a les legostes que pugen sobre ella, e que 
Ex 10,12  que mengen tota la herba que romàs  a le pedruscade. 13 E estès la sua verga  
Ex 10,15  poms dels arbres e tot ço [*] que  a le padruscade era romàs, en los arbres e 
Ex 10,16  Pharaó apellà Moysèn e Aron e dix  a ells: –Yo he peccat a nostre Senyor Déu  
Ex 10,16  e Aron e dix a ells: –Yo he peccat  a nostre Senyor Déu vostre e envers vós.  
Ex 10,17  vós. 17 Prech-vos que perdonets  a mi aquest peccat aquesta vegade, e  
Ex 10,17  peccat aquesta vegade, e pregats  a nostro Senyor Déu vostre que lleu de mi  
Ex 10,21  de Ysrael. 21 E dix nostre Senyor  a Moysèn: –Estín la tua mà vers lo cel, e  
Ex 10,21 la terra de Agipte, ten fosques que  a palpar [*]. 22 E stès Moysèn [*] vers lo 
Ex 10,24 E Farahó apellà Moysèn e Aron e dix  a ells: –Anats e sacrifiquats al Senyor  
Ex 10,26  aquelles coses qui són nesseçàries  a servir al Senyor Déu nostre, car nós no  
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Ex 10,28  llexar anar ells. 28 E dix Farahó  a Moysèn: –Perteix-te devant mi, e  
Ex 11,1 cara. 11,Tit Capítol XI 1 E dix Déu  a Moysèn: –Encara tocaré Farahó de una  
Ex 11,2  -ha axir. 2 Digues, donques, are  a tot lo poble que parle cascú ab son  
Ex 11,2  cascú ab son amich, e les fembres  a lurs veÿnes, que’ls presten aÿnes d’or 
Ex 11,5  5 e morran tots los primés nats  a le terra de Egipte, del primer nat de  
Ex 11,7  no morrà un ca, de l’home entrò  a le bèstia, per ço que sàpien [*] quants  
Ex 11,8  8 –E devallen tots aquests serfs  a mi –dix Faraó– e adoreu-ma dient: “Ix  
Ex 11,8 “Ix tu e tot lo poble qui és sotmès  a mi”. E aprés açò axireu. 9 E axí-ce’n 
Ex 11,9  devant Farahó. E dix nostre Senyor  a Moysèn: –Farahó no us oyrà, per molts de 
Ex 12,1  12,Tit Capítol XII 1 E dix Déu  a Moysèn e a Aron en terre de Agipte: 2  
Ex 12,1  Capítol XII 1 E dix Déu a Moysèn e  a Aron en terre de Agipte: 2 –Lo mes  
Ex 12,2  de Agipte: 2 –Lo mes aquest és  a vós comensament e primer mes de l’ayn.  
Ex 12,3  e primer mes de l’ayn. 3 Perlats  a tota la universa terra e coŀlació dels  
Ex 12,3  dels fills de Ysrael, e diets  a ells: “Lo Xè dia de aquest mes prenga  
Ex 12,3  cascú de vós per casade un anyell  a lurs cases, 4 e si algú serà menor en  
Ex 12,4  de les ànimes que sien sofacients  a menyar l’anyell. 5 E serà l’enyell  
Ex 12,8  les carns en aquella nit, rostides  a foch, [*] ab llatugues agrestes. 9 No  
Ex 12,11  cuytosament en la Pascha ell  a Déu. 12 »E passsaré per terra de Agipta  
Ex 12,12  terra de Agipte, de l’home entrò  a le bèstia, e en tots los déus de Agipte  
Ex 12,13 Yo sóm Senyor. 13 E vasaré la sanch  a vós en senyal sobra les cases que vós  
Ex 12,13  e passaré sobre vós e no serà  a vós plaga per destrohir com yo farré la  
Ex 12,14  e salabrerets aquest dia en feste  a Déu en les vostres generacions, en fur  
Ex 12,16  acceptats aquells qui són diputats  a’perellar de menyar. 17 E observarets lo 
Ex 12,18  lo vespra, menyarets l’alís entrò  a XXI dia de aquell mes matex, a vespra.  
Ex 12,18  a XXI dia de aquell mes matex,  a vespra. 19 Per VII dies llevat no sia  
Ex 12,21  tots los vells de Ysrael e dix  a ells: –Anats e pren[e]ts animal per  
Ex 12,21  conpanyes vostres, e deguollarets  a ell per la Pasque. 22 E farets un  
Ex 12,24 Tu guarda aqueste peraule llegítima  a tu e a tos fills entrò anpertostemps. 25 
Ex 12,24  aqueste peraule llegítima a tu e  a tos fills entrò anpertostemps. 25 E con  
Ex 12,25  la qual nostre Senyor és donador  a vós, axí com ha feta covinensa, vós  
Ex 12,26  aquestes coses. 26 E com diran  a vós vostres fills: “Quina és aquesta  
Ex 12,27 és aquesta religió?”, 27 vós direts  a ells: “Sacrifici passat és del Senyor,  
Ex 12,28 Ysrael, [*] axí com havia manat Déu  a Moysèn e a Aron. 29 E fo fet en la mige  
Ex 12,28  axí com havia manat Déu a Moysèn e  a Aron. 29 E fo fet en la mige nit que  
Ex 12,31  de Ysrael, e anats e sacrificats  a vostre Senyor axí com havets dit. 32  
Ex 12,35  los fills de Ysrael axí com manà  a ells Moysèn, cor demanaren dels  
Ex 12,36  devant los agipcians, que donaren  a ells, e despullaren Agipte. 37 E  
Ex 12,42  42 Nit és aquesta observadora  a nostre Senyor, cor adux a ells de la  
Ex 12,42  a nostre Senyor, cor adux  a ells de la terre de Agipte; aqueste  
Ex 12,43  les lurs generacions. 43 E dix Déu  a Moysèn e a Aron: –Aquesta és la relagió  
Ex 12,43  43 E dix Déu a Moysèn e  a Aron: –Aquesta és la relagió de Pasque:  
Ex 12,48 vós en companyia e volrà fer Pasque  a Déu, primerament sien circunzisos tots  
Ex 12,48  de aquell; adonch acost-sa  a selebrar, e serà axí com nadiu de la  
Ex 12,49  ley serà al nadiu e al palagrí e  a l’habitant entre vós. 50 E faeren los  
Ex 12,50  de Ysrael axí com havia manat Déu  a Moysèn e Aron, 51 e’n aquell mateix dia 
Ex 13,1  XIII 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Santifica a mi lo  
Ex 13,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Santifica  a mi lo primer nat qui obre vullva en los  
Ex 13,5  e dels gebuseus, los quals jurà  a vostres pares que’ls donaria aquí terra 
Ex 13,8  és lo dia que féu nostre Senyor  a mi com ma tragué de Agipte.” 9 E serà  
Ex 13,9 la tua bocha, cor ab fort mà tregué  a tu nostre Senyor de Agipte. 10 Per la  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

8 
 

Ex 13,11  dels cananeus, segons que ha jurat  a tos pares que donarà aquella a tu, 12  
Ex 13,11  a tos pares que donarà aquella  a tu, 12 depertiràs aquelles que obren  
Ex 13,12 depertiràs aquelles que obren vulva  a nostro Senyor, e tots aquells qui són  
Ex 13,14  demà: “Què és açò?”, tu respondràs  a ells: “En mà fort nos tragué nostre  
Ex 13,15  E per amor de açò yo sacrifich  a nostre Senyor tot lo mascle qui obre  
Ex 13,17  e que no’s llevàs contra ells  a batalle e que’ls ratornàs en Agipte, 18 
Ex 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà Déu  a Moysèn dient: 2 –Parle als fills de  
Ex 14,5 lo poble de Ysrael que no servesque  a nós? 6 E mès-se en carrera, e pres tot 
Ex 14,7 totes les altres carretes de Agipte  a obs de la host. 8 E enduraý nostre  
Ex 14,9  los agipcians, acostaren-ce  a ells, qui posaven prop la mar, e tots  
Ex 14,10 E tameren-sa fortment, e cridaren  a nostre Senyor, 11 e digueren a Moysèn:  
Ex 14,11  a nostre Senyor, 11 e digueren  a Moysèn: –Per aventura no havia sapulcres 
Ex 14,12  los agipcians”? Cor molt és  a ells millor servir que no morir en lo  
Ex 14,15  Déu ha Moysèn: –De què’t clames  a mi? Parle als fills de Ysrael que’s  
Ex 14,17  agipcians per ço que perseguèscan  a vós, e saré glorificat en Farahó, e en  
Ex 14,22  mar en sech, e era la mar axí com  a mur a le destre de aquells e a le  
Ex 14,22 en sech, e era la mar axí com a mur  a le destre de aquells e a le sinestra. 23 
Ex 14,22  com a mur a le destre de aquells e  a le sinestra. 23 E los agipcians  
Ex 14,26  per ells contre nós. 26 E dix Déu  a Moysèn: –Stin la tua mà sobre la mar, e  
Ex 14,28  mar, que no’n romàs d’ells entrò  a I. 29 E los fills de Ysrael paseren [*]  
Ex 14,29  [*] en sech, e les aygües éran  a ells axí com a mur a destre e a  
Ex 14,29  e les aygües éran a ells axí com  a mur a destre e a sinestre. 30 E desliurà 
Ex 14,29  aygües éran a ells axí com a mur  a destre e a sinestre. 30 E desliurà  
Ex 14,29  a ells axí com a mur a destre e  a sinestre. 30 E desliurà nostre Senyor en 
Ex 15,1  e los fills de Ysrael aquest cant  a nostre Senyor, e digueren: Cantem a  
Ex 15,1 a nostre Senyor, e digueren: Cantem  a nostre Senyor, cor gloriosament és  
Ex 15,2  és en nostre Senyor. Ell és fet  a mi en salut. Aquest és mon Déu, e yo  
Ex 15,5  ells devallaren en pragon axí com  a pedra. 6 Senyor, la tua destre és  
Ex 15,7  yra, la qual devorà ells axí com  a palla, 8 e en l’esperyt de la tua furor 
Ex 15,10 cuberts, e ells són somorgolats com  a plom en les aygües grans. 11 Ssenyor,  
Ex 15,11  ¿qual dels forts és senblant  a tu en forteleza, ne qui és senblant a tu 
Ex 15,11 tu en forteleza, ne qui és senblant  a tu en granesa e en sentedat, terrible e 
Ex 15,16  ells sien fets no movents axí com  a pedra, entrò que’l teu poble sia  
Ex 15,21  ab aldufes, 21 segons que pertayia  a cascuna, dient: Cantem a nostro Senyor  
Ex 15,21  pertayia a cascuna, dient: Cantem  a nostro Senyor tot gloriós e engranaït,  
Ex 15,25  apellà nostre Senyor, e ell mostrà  a ell un fust; lo qual, com l’hach mès en 
Ex 15,25  los manements e juýs, e aquí aseyà  a ells 26 e dix: –Si tu oyràs la veu de  
Ex 16,3  Aron en lo desert, 3 e diguéran  a ells los fills de Ysrael: –Més amàrem  
Ex 16,4  multitut de fam? 4 E dix Déu  a Moysèn: –Vet que yo plouré a vós pa del  
Ex 16,4  Déu a Moysèn: –Vet que yo plouré  a vós pa del cel, e axirà lo poble e colir 
Ex 16,6  dies. 6 E digueren Moysèn e Aron  a tots los fills de Ysrael: –Al vespra  
Ex 16,8 8 E dix Moysèn: –Nostre Senyor darà  a vós en lo vespra carn a menyar, e al  
Ex 16,8 Senyor darà a vós en lo vespra carn  a menyar, e al matí pa en sadollament, per 
Ex 16,9  contre al Senyor. 9 E dix Moysèn  a Aron: –Digues a tota la universa  
Ex 16,9  9 E dix Moysèn a Aron: –Digues  a tota la universa congregació dels fills  
Ex 16,10  10 E dementra perlava Aron  a tot lo ajustament dels fills de Ysrael,  
Ex 16,11  aparech en nuu. 11 E perlà Déu  a Moysèn e dix: 12 –Yo he oït lo  
Ex 16,12  dels fills de Ysrael. Parle  a ells e digues-los: “Al vespra  
Ex 16,14  cosa menude quaix redona, senblant  a saliandre, sobre la terra. 15 E com ho  
Ex 16,16 açò cascú aytant con n’hage mester  a menyar, un almut per cascun cap; segons  
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Ex 16,18  justave segons que n’havia master  a son menyar. 19 E dix Moysèn a ells:  
Ex 16,19  a son menyar. 19 E dix Moysèn  a ells: –Nengú no estoig al matí d’ell.  
Ex 16,21 quarts, aytant con na havien master  a lurs obs, e con se llevave lo sol, fonie 
Ex 16,22  de la multitut, e recomtaren-ho  a Moysèn, 23 e ell dix-los: –Açò és açò  
Ex 16,23 que us sobrerà, estoyats-ho entrò  a demà. 24 E faheren-ho axí com los menà 
Ex 16,28  e no’n trobaren. 28 E dix Déu  a Moysèn: –¿Entrò a quant no volran  
Ex 16,28  28 E dix Déu a Moysèn: –¿Entrò  a quant no volran guardar los meus  
Ex 16,29  la mia lig? 29 Veyats cor Déu donà  a vós [*] doblement lo menyar en lo VI  
Ex 16,31  per ço com era quaix senblant  a saliandre, blanch, e la sua sabor quax  
Ex 16,31  e la sua sabor quax semblant  a crespells ab mel. 32 E dix Moysèn:  
Ex 16,32  un almut d’ell, e sia guordat  a vostres generacions per ço que coneguen  
Ex 16,32  que coneguen lo pa que fiu menyar  a vós en lo desert com vos haguí gitats de 
Ex 16,33  terra de Agipta.” 33 E dix Moysèn  a Aron: –Prin un vaxell e mit-hi aytante 
Ex 16,33 ’l devant nostre Senyor per estojar  a les vostres generacions. 34 E féu Aron  
Ex 16,34  34 E féu Aron axí con menà Déu  a Moysèn, e posà aquel a rreservar en lo  
Ex 16,34 con menà Déu a Moysèn, e posà aquel  a rreservar en lo tebernacle. 35 Los fills 
Ex 16,35 aquest menyaren entrò que vingueren  a les fins de la terra de Canahan. 36 E lo 
Ex 17,4  bèsties de set? 4 E cridà Moysèn  a Déu dient: –Què faré de aquest poble,  
Ex 17,5  allapidar- m’hían? 5 E dix Déu  a Moysèn: –Cuyte’t e vé devant lo poble,  
Ex 17,9  Ysrael en Rabhidim. 9 E dix Moysèn  a Josuè: [*] 10 [*] axí com perlà a ell  
Ex 17,10  a Josuè: [*] 10 [*] axí com perlà  a ell Moysèn, e batallà’s contre Amalech. 
Ex 17,14  en bocha de coltell. 14 E dix Déu  a Moysèn: –Escriu açò per ramenbransa en  
Ex 18,1  tot ço que havia fet nostre Senyor  a Moysèn e a Yrael poble seu, axí com Déu  
Ex 18,1  havia fet nostre Senyor a Moysèn e  a Yrael poble seu, axí com Déu los havia  
Ex 18,6  prop del munt de Déu, 6 e tramès  a dir a Moysèn: –Yo, Jetró, vench a tu ab  
Ex 18,6  del munt de Déu, 6 e tramès a dir  a Moysèn: –Yo, Jetró, vench a tu ab la  
Ex 18,6  a dir a Moysèn: –Yo, Jetró, vench  a tu ab la muller tua e II fills teus ab  
Ex 18,8  en lo tebernacle, 8 comtà Moysèn  a son sogre tot so que Déu havia fet a  
Ex 18,8  son sogre tot so que Déu havia fet  a Farahó, e com havia gitats ells de la mà 
Ex 18,8 e tot lo treball que era esdevengut  a ells en lo camí, e com havia a ells  
Ex 18,8  a ells en lo camí, e com havia  a ells nostre Senyor deslliurats. 9 Fo  
Ex 18,9 de tots los béns que Déu havia fets  a Ysrael, e com los havia desliurats de la 
Ex 18,12  de Moysèn, holocaust e sacrifici  a Déu. E vench Aron e tots los vells de  
Ex 18,15  Al qual dix Moysèn: –Lo pobble ve  a mi e demanen la sentència de Déu, 16 car 
Ex 18,16 sentència de Déu, 16 car com esdevé  a ells [*], vénen a mi per ço que yo jutge 
Ex 18,16 16 car com esdevé a ells [*], vénen  a mi per ço que yo jutge a ells, e fas-  
Ex 18,16 [*], vénen a mi per ço que yo jutge  a ells, e fas-los a saber los sacrets de 
Ex 18,16 ço que yo jutge a ells, e fas-los  a saber los sacrets de Déu e la lig de  
Ex 18,19  en aquelles coses que pertanyen  a Déu [*], 20 e stablex hòmens que  
Ex 18,22  poble tostemps, e les coses mayors  a què no poran dar consell recomteran a  
Ex 18,22 què no poran dar consell recomteran  a tu, e ells jutgeran les coses menors; e  
Ex 18,22  coses menors; e serà lleugera cosa  a tu, e los altres ho poran sofarir. 23 E  
Ex 18,26  e ço que era molt greu retornave  a ell, e tota poque cosa jutyaven ells. 27 
Ex 19,3  la regió del munt. 3 E Moysèn puyà  a nostro Senyor, e Déu apellà Moysèn del  
Ex 19,3  Moysèn del munt, e dix: –Açò diràs  a le casa de Jacob, e anunciaràs açò a le  
Ex 19,3  le casa de Jacob, e anunciaràs açò  a le case de Ysrael: 4 “Vós mateix havets  
Ex 19,4  alles de àguilas, e fiu venir vós  a mi. 5 Si are oyrets la mia veu e  
Ex 19,5 guarderets la mia covinensa, serets  a mi trezor de tots los pobles, cor mia és 
Ex 19,6  és tota la terra, 6 e vós serets  a mi en regna sacerdotal e gent sante.”  
Ex 19,7  que havia dites Déu que digués  a ells. 8 E respòs tot lo poble ensemps  
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Ex 19,8 Senyor farem. E com retornàs Moysèn  a Déu per dir-li la responció del poble, 
Ex 19,9 -li la responció del poble, 9 dix  a ell Déu: –Ya are vendré a tu en una  
Ex 19,9  9 dix a ell Déu: –Ya are vendré  a tu en una calige de nuu per ço que m’  
Ex 19,10  de Déu al poble, 10 e dix Déu  a Moysèn: –Vé al poble e sentifica a ells  
Ex 19,10  a Moysèn: –Vé al poble e sentifica  a ells vuy e demà, e llaven lurs  
Ex 19,11  aperallats en lo dia terç. E dix  a ells: –En lo terç dia devellaré sobre lo 
Ex 19,12  no puyets al munt ne us acostets  a les sues fins, cor tot hom qui tocarà al 
Ex 19,13  munt morrà de mort.” 13 No toquen  a ell ab la mà, cor ab pedres serà  
Ex 19,13  o bèstia, no viurà. Mas comensaren  a sonar la butzina, llavors puyen al munt. 
Ex 19,15  llevades lurs vestedures, 15 dix  a ells: –Estats aperallats en lo terç dia, 
Ex 19,15  en lo terç dia, e no us acostets  a vostres mullers. 16 E com fo vengut lo  
Ex 19,17 lloch de l’albergade, e estigueren  a le reÿl del munt. 18 E tot lo munt [*]  
Ex 19,18  lo fum de aquell quaix axí com  a fum de fornal. Era lo munt a tots  
Ex 19,18  com a fum de fornal. Era lo munt  a tots terribble, 19 e lo so de la botzina 
Ex 19,19  E Moysèn perlave e Déu responia  a ell. 20 E Déu devallà sobre lo munt de  
Ex 19,21  E com aquell li responés, 21 dix  a ell: –Devalle e testimoniage al poble  
Ex 19,23  no sien farits. 23 E dix Moysèn  a Déu: –No porà nengú puyar al munt de  
Ex 19,23  puyar al munt de Sinaý, cor tu has  a ells testimoniayat e’ls has asquivats  
Ex 19,23  prop del munt al poble e sentifica  a ell.” 24 Al qual dix Déu: –Vé e devalle, 
Ex 19,25  E devallà Moysèn al poble e contà  a ells totes aquestes coses. 20,Tit  
Ex 20,3  de casa de servitut. 3 »No sia  a tu altre déu sinó mi, 4 ne no fasses [*] 
Ex 20,5  generació de aquels qui han oy  a mi, 6 e fas misericòrdia en millés, en  
Ex 20,12  la qual nostro Senyor ton Déu dóna  a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No fornicaràs.  
Ex 20,19  estigueren de lluyn. 19 E digueren  a Moysèn: Parle tu ab Déu, e oyr-t’hem. 
Ex 20,20  cor Déu vench per ço que provàs  a vós e per ço que sia sa temor ab vós e  
Ex 20,21  poble de lluny, e Moysèn se acostà  a le calige en què era Déu. 22 E dix Déu a 
Ex 20,22 calige en què era Déu. 22 E dix Déu  a Moysèn: –Açò diràs als fills de Ysrael:  
Ex 20,23  Déu d’ergent, ne d’aur farets  a vós, 24 ço és, farets altar de terra e  
Ex 20,24 serà memòria del meu nom; yo vendré  a tu e benayré a tu. 25 E si faràs a mi  
Ex 20,24  meu nom; yo vendré a tu e benayré  a tu. 25 E si faràs a mi altar de pedra,  
Ex 20,25  a tu e benayré a tu. 25 E si faràs  a mi altar de pedra, no adifichs aquell ab 
Ex 20,26  ensutzat. 26 »No pugs per escalons  a l’altar meu, per ço que no sia revelade 
Ex 21,2  serf hebreu, VI anys servesque  a tu, e’n lo VII any axirà franch de  
Ex 21,4 ell ensemps. 4 E si son senyor darà  a ell muller e infanterà fills o filles,  
Ex 21,6  axir franch”, 6 offira son senyor  a ell devant lo jutge, e acost-se a le  
Ex 21,6 a ell devant lo jutge, e acost-se  a le porte [*], e puys forat-li la  
Ex 21,6 -li la orella ab una alena, e serà  a ell serf enpertostemps. 7 »E si algú  
Ex 21,8  mas no hage poder de vendre-la  a pobble estrayn si meynspresà aquella. 9  
Ex 21,9  segons custuma dels fills face  a’quelle. 10 E si pendrà altre, servesque 
Ex 21,10  10 E si pendrà altre, servesque  a le masipa ses núpcies e sos vestiments,  
Ex 21,21  I dia o II, no serà tingut  a pena, cor la moneda de aquell és. 22 »E  
Ex 21,28  28 »E si bou ferrà homa ab corn o  a fembra e morran, sia allapidat lo bou e  
Ex 21,32  [*] serva serà feride per ell, do  a son senyor XXX sicles de argent, e lo  
Ex 21,33  -la-ha e no la cobrirà, [*]  a’quella, caurà bou o aze, 34 lo senyor  
Ex 22,7  lo dan. 7 »E si algú comenarà  a son amich moneda o vexella en guorda e  
Ex 22,9 que dirà lo jutge esmenarà dos tans  a son conpanyó. 10 »E si algú comenerà a  
Ex 22,10  conpanyó. 10 »E si algú comenerà  a son proïsma aze o bou o ovella e tota  
Ex 22,10  aze o bou o ovella e tota bèstia  a guardar, e morrà e debeliterà o serà  
Ex 22,12 atrobat, lo dan deu esser restituÿt  a son senyor. 13 E si serà menyat per  
Ex 22,13  e si serà naffrat per bèstia  a mort, aport so que serà mort e no és  
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Ex 22,15  mayorment si serà llogade per preu  a le sua obra. 16 »Si algú forcerà verja  
Ex 22,16  esposade [*] dormirà ab ella, farà  a ella adot e pendrà-la per muller. 17 E 
Ex 22,22  en terra de Agipte. 22 »No nouràs  a vídua ne pobill, 23 cor si’ls nouràs  
Ex 22,23  23 cor si’ls nouràs crideran  a mi, e yo oiré la clamor d’ells, 24 e  
Ex 22,25  pubills. 25 »Si argent presteràs  a mon poble e al mesquí que habita ab tu,  
Ex 22,25 al mesquí que habita ab tu, no sies  a ell axí com a mordiment, ne no l’  
Ex 22,25 habita ab tu, no sies a ell axí com  a mordiment, ne no l’opremes ab uzura. 26 
Ex 22,26  abans del sol colguant la torna  a ell, 27 cor allò solament és cobriment  
Ex 22,27  en què’s dorme; e si’s clamave  a mi yo oyria aquell, cor yo sóm  
Ex 22,29  delmes e totes promeyes te usaràs  a dar per ofarir, e lo primer nat de tos  
Ex 22,29  e lo primer nat de tos fills daràs  a mi, 30 e de tos bous e de tes ovelles  
Ex 22,30  e en lo VIII dia retràs aquell  a mi. 31 »Hòmens sants sarets a mi, e no  
Ex 22,31  a mi. 31 »Hòmens sants sarets  a mi, e no menjarets les carns qui seran  
Ex 23,2  testimoni. 2 No seguiràs companye  a fer mal, ni en juýs de molts no digues  
Ex 23,4  o aze arrant, retornar-l’has  a ell. 5 E si veuràs aze de ton amich  
Ex 23,5  oltre, mas aydar-l’has  a llevar ab ell. 6 No’t declinaràs en lo  
Ex 23,7  en lo juý del pobre. 7 Fogiràs  a monsónage, e lo sant e lo just no  
Ex 23,13  o estrayns. 13 »Tot ço que he dit  a vós guordats, e no remembrets los noms  
Ex 23,14 oït en vostra bocha. 14 »III festes  a mi per sengles anys farets. 15 E  
Ex 23,15  dies menyarets alís, axí com mané  a tu en lo temps del mes de mesces com  
Ex 23,23  àngel devant tu, e amenar-t’he  a’moreu e atheu e farizeu e cananeu e  
Ex 23,30  les bèsties contre tu; 30 poch  a poch scamparé ells devant tu entrò que  
Ex 23,31  teus térmens de la Mar Roja entrò  a le mar dels palestins, e del desert  
Ex 23,33 si serveix als lurs déus, sertament  a tu serà en escàndel. 24,Tit Capítol XXV  
Ex 24,1 en escàndel. 24,Tit Capítol XXV 1 E  a Moysèn dix: –Puja a nostro Senyor, tu e  
Ex 24,1 Capítol XXV 1 E a Moysèn dix: –Puja  a nostro Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú e 
Ex 24,3  los juÿns, e respòs lo poble tots  a una veu: –Totes les paraules que nostre  
Ex 24,4  E llevà’s matí e adifichà altar  a la reÿl del munt, e XII títols per XII  
Ex 24,5  sacrifics passificabbles  a Déu, vadells XII. 6 E pres Moysès la  
Ex 24,12  e baguéran. 12 E dix nostre Senyor  a Moysèn: –Puge a mi en lo munt, està aquí 
Ex 24,12 E dix nostre Senyor a Moysèn: –Puge  a mi en lo munt, està aquí e donaré a tu  
Ex 24,12 a mi en lo munt, està aquí e donaré  a tu II taules de pedra e la ley e los  
Ex 24,14  -vos ací entrò que tornem  a vós. E romendran ab vós Aron e Hur, cor  
Ex 24,14  nexaran castions, recomtats-les  a ells. 15 E con pujàs Moysèn, cobrí’l la 
Ex 25,1  XXVI 1 E parlà nostro Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  
Ex 25,2  als fills de Ysrael que aporten  a mi les promícies de tots los hòmens, e  
Ex 25,6  e fusts de setim, 6 e oli  a le llumanària e a le cuyna, e coses  
Ex 25,6 de setim, 6 e oli a le llumanària e  a le cuyna, e coses odorans e ungüents e  
Ex 25,8  e encare la racional. 8 E feran  a mi sentuari e habitaré enmig de aquells, 
Ex 25,9  del tabernacle que yo mostraré  a tu e de tots los vaxells, farets axí  
Ex 25,9 tots los vaxells, farets axí aquell  a le sua cultura. 10 »Arque de fust de  
Ex 25,16  la arque lo testament que yo daré  a tu. 17 »E faràs una clauste de fin or,  
Ex 25,19  de l’oratori, 19 e la un estiga  a la un llats, e l’altre, a l’altre, 20  
Ex 25,19  estiga a la un llats, e l’altre,  a l’altre, 20 axí que cascun llats de la  
Ex 25,21  posaràs lo testament que yo daré  a tu ab la claustra, 22 e aquí’t manaré e 
Ex 25,22  22 e aquí’t manaré e parlaré  a tu desobre la claustre, dintre les II  
Ex 25,22  totes les coses que yo manaré  a tu e als fills de Ysrael. 23 »E faràs  
Ex 25,24  e cobriràs ella d’or net. E faràs  a ella alredor, tot entorn en aquell orla  
Ex 25,33  e III de l’altre; 33 III pomets  a manera de nou en la una cama, e pom e  
Ex 25,33  ensemps, e semblantment III pomets  a manera de nou en la altra cana, e pom e  
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Ex 25,34  asta del canalobra haurà IIII poms  a manera de nous, e haurà en ells poms e  
Ex 25,40  fes segons l’axemplar que és  a tu mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol  
Ex 26,4  ensemps. 4 E faràs anses, ço és,  a manera de bagues, en lo llats e en la  
Ex 26,5 per ço que hom pugua ajustar la una  a l’altre. 6 E faràs L guanxos d’or ab  
Ex 26,6  què junyiràs les cortines cade una  a sa par, e axí serà’n feta una tenda. 7  
Ex 26,7 tenda. 7 »E faràs, de pèl de cabra,  a obs de cobrir lo tebernacle, XII  
Ex 26,10  altra cortina per ço que’s pugua  a la altra ajustar [*]. 11 E faràs L  
Ex 26,14  del tabernacla penyarà. 14 E faràs  a ell altre cobriment de pells roges de  
Ex 26,21  entresí XL colones de argent, IIs  a cascuna taula. 22 E de la part del  
Ex 26,23  ajuntes en l’angle del tebernacle  †a creximent†. 24 E seran juntes a devall  
Ex 26,24  †a creximent†. 24 E seran juntes  a devall tro a demunt, e la una se tendrà  
Ex 26,24  24 E seran juntes a devall tro  a demunt, e la una se tendrà ab l’altre  
Ex 26,30  tabernacla segons lo axemplar que  a tu fo mostrat en lo mont. 31 »E faràs  
Ex 26,36  tremuntana. 36 »E faràs cubertor  a le porta de la tenda, per un hom entra  
Ex 27,5  de l’altar, e serà la ret entrò  a le meytat de l’altar. 6 E faràs barres  
Ex 27,6  de l’altar. 6 E faràs barres  a l’altar de fust de setim II, les quals  
Ex 27,13  anplesa de la cort qui guorda  a orient sia de L colzes, 14 en los quals  
Ex 27,17  e lurs pilars, que són axí con  a fonaments, seran d’eram. 18 E lo palau  
Ex 27,19 tabernacle [*] e tot ço que pertayn  a la cort serà d’aram. 20 »E tu mane als  
Ex 27,20  als fills de Ysrael que aporten  a tu oli de arbres de olives que sia molt  
Ex 27,21  coltivament als fills de Ysrael e  a llurs successós. 28,Tit Capítol XXVIIIIº 
Ex 28,1  esser sacerdots e que servesquen  a mi, axí com Aron e Nadap e Abiú e  
Ex 28,2  Aytamar. 2 E faràs vestadura santa  a Aron, frare teu, en glòria e honrament.  
Ex 28,3 glòria e honrament. 3 E tu perlaràs  a tos [*] savis de cor, los quals yo he  
Ex 28,3  de saviesa, que facen vestadures  a Aron, en les quals sentificats  
Ex 28,3 en les quals sentificats aministren  a mi. 4 »E aquests són los vestiments que  
Ex 28,4 e braguer. E faran vestiments sants  a Aron, ton frare, e a sos fills, per ço  
Ex 28,4  sants a Aron, ton frare, e  a sos fills, per ço que servèsquan a mi  
Ex 28,4  a sos fills, per ço que servèsquan  a mi axí com a secerdots. 5 E ells pendran 
Ex 28,4  per ço que servèsquan a mi axí com  a secerdots. 5 E ells pendran lo drap de  
Ex 28,7  los estremps, axí que tornen  a un. 8 E la sua textura e tota la sua  
Ex 28,15  de les pedres. 15 »E faràs  a l’hosen [*] juý, obra brodade, axí com  
Ex 28,32  lo cabès, e entorn serà d’ell com  a ora d’esberch [*] per ço que no’s  
Ex 28,37  ab fill blau, e serà sobraposada  a la sàvena 38 sobra lo front de Aron, e  
Ex 28,40  guonelles de drap de lli, e faràs  a ells bragués e capells atrasí, a honor e 
Ex 28,40  a ells bragués e capells atrasí,  a honor e a belleza. 41 E faràs vestir  
Ex 28,40 bragués e capells atrasí, a honor e  a belleza. 41 E faràs vestir aquestes  
Ex 28,41  E faràs vestir aquestes vestedures  a Aron ton frara e a sos fills ab ell, e a 
Ex 28,41  vestedures a Aron ton frara e  a sos fills ab ell, e a tots consagraràs  
Ex 28,41  ton frara e a sos fills ab ell, e  a tots consagraràs les mans e sentificaràs 
Ex 28,41 consagraràs les mans e sentificaràs  a ells, e serviran a mi en ofici de  
Ex 28,41  e sentificaràs a ells, e serviran  a mi en ofici de sacerdots. 42 E fé a ells 
Ex 28,42 a mi en ofici de sacerdots. 42 E fé  a ells braguers de lli per cobrir lur carn 
Ex 28,42 verguonya, e de lurs llonbles entrò  a les cuxes. 43 E usaran aquells Aron e  
Ex 28,43  del testament e com sa acostaran  a l’altar per ço que aminéstran en lo  
Ex 28,43  no múyran. Custuma de setgla serà  a Aron e a la sua sament aprés d’ell.  
Ex 28,43  Custuma de setgla serà a Aron e  a la sua sament aprés d’ell. 29,Tit  
Ex 29,1 XXX 1 »Aquesta és la cosa que faràs  a ells: »Tu santificaràs a éls a servir  
Ex 29,1  que faràs a ells: »Tu santificaràs  a éls a servir mi. Tu pendràs un vadell e  
Ex 29,1  a ells: »Tu santificaràs a éls  a servir mi. Tu pendràs un vadell e II  
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Ex 29,4  4 Presentaràs Aron e sos fills  a la porta del tabernacla del testament e  
Ex 29,5 llavaràs ells en aygües. 5 E aduràs  a Aron los vestiments, ço és a saber, la  
Ex 29,5 aduràs a Aron los vestiments, ço és  a saber, la guonella del lli e lo pali de  
Ex 29,8  ell. 8 E acostar-t’has  a sos fills de aquell, e aportar-los-  
Ex 29,9  de lli, e senyiràs bragués 9  a Aron e a sos fills, e posaràs a ells  
Ex 29,9  lli, e senyiràs bragués 9 a Aron e  a sos fills, e posaràs a ells capells, e  
Ex 29,9  9 a Aron e a sos fills, e posaràs  a ells capells, e seran a mi sacerdots en  
Ex 29,9  e posaràs a ells capells, e seran  a mi sacerdots en custuma del setgla. E  
Ex 29,18 ab ensens sobra l’altar. Oferta és  a Déu e odor suau és sacrifici a Déu. 19  
Ex 29,18  és a Déu e odor suau és sacrifici  a Déu. 19 »E pendràs lo moltó altra e  
Ex 29,26 lo pits del moltó, lo qual és alsat  a Aron, e santificaràs aquell alsant  
Ex 29,28  e sos fills, e açò caurà en part  a Aron e a sos fills en dret de setgla als 
Ex 29,28 fills, e açò caurà en part a Aron e  a sos fills en dret de setgla als fills de 
Ex 29,28  pasificables d’equells qui oferen  a nostro Senyor. 29 »E les vesteduras  
Ex 29,30  testament, per ço que aminéstran  a mi en lo santuari. 31 »E pendràs lo  
Ex 29,35  35 »Totes les coses que he manades  a tu, faràs sobra Aron e sos fills. VII  
Ex 29,36 per peccat oferràs per sengles dies  a lurs pardonaments, e mundaràs l’altar  
Ex 29,36  mundaràs l’altar com sacrificaràs  a perdonar sobre ell hòstia o sacrifici, e 
Ex 29,39  II moltons de II anys, 39 un  a matí e altra al vespra sacrificaràs, 40  
Ex 29,42  de suavitat, 42 cor sacrifici és  a nostra Senyor e oferta perdurabla en les 
Ex 29,42  en les vostres genaracions,  a la porta del tabernacla del testament,  
Ex 29,42  on ara saps lo loch on yo parlaré  a tu. 43 E aquí manaré los fills de Ysrael 
Ex 29,44  del testament ab l’altar, e  a Aron ab sos fills per ço que servèsquan  
Ex 29,44  ab sos fills per ço que servèsquan  a mi axí com a sacerdots. 45 E habitaré  
Ex 29,44  per ço que servèsquan a mi axí com  a sacerdots. 45 E habitaré enmig dells  
Ex 29,46  lo Senyor Déu d’ells, qui aduguí  a ells de terra de Agipta per ço que  
Ex 30,1  30,Tit Capítol XXXI 1 »E faràs  a ell eltar per fer perfum de timiama, e  
Ex 30,3  entorn d’ell e los corns, e faràs  a ell sercla d’or entorn 4 e dos anells  
Ex 30,10  generacions. Sant dels sants és  a nostro Senyor. 11 E parlà nostra Senyor  
Ex 30,11  Senyor. 11 E parlà nostra Senyor  a Moysèn dient: 12 –Quant llevaràs la suma 
Ex 30,12  cascú preu per les sues ànimes  a nostre Senyor, e no serà plagua en ells  
Ex 30,13  mige part del sicla oferran  a nostro Senyor. 14 E tots aquells qui  
Ex 30,14 de XX anys amont donarà lo preu tot  a nostro Senyor. 15 Lo rich no  
Ex 30,16  sia covinensa devant nostre Senyor  a perdonar sobra vostres ànimes. 17 E  
Ex 30,17  ànimes. 17 E parlà nostro Senyor  a Moysèn dient: 18 –Tu faràs un vaxell d’ 
Ex 30,20  testimoni e com se deuran ajustar  a l’altar per ço que ofiren en aquell  
Ex 30,20 per ço que ofiren en aquell temiama  a nostra Senyor, 21 per ço que per ventura 
Ex 30,21  no múyran. E serà fur de setgla  a ell e a se samensa per successions. 22 E 
Ex 30,21  E serà fur de setgla a ell e  a se samensa per successions. 22 E parlà  
Ex 30,22  22 E parlà nostra Senyor  a Moysèn 23 dient: –Prin a tu coses  
Ex 30,23  Senyor a Moysèn 23 dient: –Prin  a tu coses odorants. Primerament almesch D 
Ex 30,28  les universes coses que pertanyen  a lur coltivament. 29 E santifiquaràs  
Ex 30,30  en sacerdots per ço que servèsquan  a mi. 31 »E diràs als fills de Ysrael:  
Ex 30,31  “Aquest oli de untament sarà sant  a mi en les vostres generacions. 32 Carn  
Ex 30,32 alra, cor sentificat és e serà sant  a vós. 33 E qualque homa ne conpondrà  
Ex 30,33  ne conpondrà aytal e donarà d’ell  a estrayn, serà tellat de son pobla.” 34 E 
Ex 30,34  son pobla.” 34 E dix nostra Senyor  a Moysèn: –Prin tu coses odorans, axí com  
Ex 30,35  e pura, e serà molt digna  a santificació. 36 E de açò pendràs e  
Ex 30,36  testimoni, en lo qual lloch aparré  a tu, e sarà sant dels sants a vós la  
Ex 30,36 aparré a tu, e sarà sant dels sants  a vós la temiama. 37 Aytal composició no  
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Ex 31,1 Capítol XXXII 1 E dix nostre Senyor  a Moysèn: 2 –Vet que yo apella per nom  
Ex 31,6  divercitat de fusta. 6 E he donat  a ell per companyó Holiab, fill de  
Ex 31,6  totes les coses que yo he manades  a tu: 7 lo tebernacla de amistance e la  
Ex 31,11  Totes aquestes coses que yo mane  a tu faran. 12 E parlà nostra Senyor a  
Ex 31,12  tu faran. 12 E parlà nostra Senyor  a Moysèn e dix-li: 13 –Parla als fills  
Ex 31,13 –Parla als fills de Ysrael e digues  a ells: “Guordats-vos que’l disapte meu 
Ex 31,13  que yo sóm Senyor qui santifich  a vós. 14 [*] E qui ensutzerà aquell, de  
Ex 31,15  VII, qui és disapta, és rapòs sant  a nostro Senyor. Totom qui farà en aquell  
Ex 31,18  nostro Senyor en lo munt de Senaý  a Moysèn, com hach complides aquestes  
Ex 32,1  pobbla que massa sa tardava Moysèn  a devallar del munt, e ajustaren-se tots 
Ex 32,1  Aron e diguéran: –Lleva’t e fes  a nós déus qui vagen devant nós, cor  
Ex 32,3  pobbla, e aportaren les orelleres  a Aron. 4 E pres-ho de lurs mans e gità  
Ex 32,5  veu e cridà e dix: –Demà és festa  a Déu. 6 E llavaren-sa matí e ofariren  
Ex 32,6  e asech-se lo pobla  a menyar e a beura, e llevaren-sa a  
Ex 32,6  e asech-se lo pobla a menyar e  a beura, e llevaren-sa a juguar. 7 E  
Ex 32,6 a menyar e a beura, e llevaren-sa  a juguar. 7 E parlà nostro Senyor a Moysèn 
Ex 32,7  a juguar. 7 E parlà nostro Senyor  a Moysèn e dix: –Vé, devalla, cor lo teu  
Ex 32,8  són pertits de la via que mostrist  a ells, cor ells han fet a ci un vadell de 
Ex 32,8  mostrist a ells, cor ells han fet  a ci un vadell de scança, e han-lo  
Ex 32,9  9 E altra vegada dix nostro Senyor  a Moysèn: –Yo veig que aquest pobla és de  
Ex 32,10 de dura servitut. 10 E are llexe’l  a mi, e la mia ira irixaré contra ells, e  
Ex 32,10  contra ells, e deliré ells, e faré  a tu en gent gran. 11 E pregà Moysèn  
Ex 32,13  la terra aquella de què parlé daré  a la tua sament, e posseyrets aquella  
Ex 32,17 oý Jozuè lo brogit del pobla, e dix  a Moysèn: –Crits de batalla oig en la  
Ex 32,19  cantants. 19 E com sa acostàs  a la posade, ell viu lo vadell e los  
Ex 32,20  sobra les aygües e donà les aygües  a beura als fills de Ysrael. 21 E dix a  
Ex 32,21 beura als fills de Ysrael. 21 E dix  a Aron: –Què ha fet a tu aquest pobla, que 
Ex 32,21  21 E dix a Aron: –Què ha fet  a tu aquest pobla, que tu aportases sobra  
Ex 32,22  bé aquest pobla, que és aperallat  a mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a nós déus  
Ex 32,23  és aperallat a mal; 23 e diguéran  a mi: “Fé a nós déus qui’ns guien, cor  
Ex 32,23  a mal; 23 e diguéran a mi: “Fé  a nós déus qui’ns guien, cor Moysès, qui  
Ex 32,24  E portaren or e aduguéran-lo  a mi, e yo gití aquell en lo foch, e axí  
Ex 32,26  nangú és de nostre Senyor, venga  a mi. E ajustaren-se a ell tots los  
Ex 32,26  venga a mi. E ajustaren-se  a ell tots los fills de Lleví, 27 als  
Ex 32,27  de Ysrael: “L’homa posa coltell  a son llats, e anats e tornats de la una  
Ex 32,27  e tornats de la una porta entrò  a l’altre per mig de la albergada. Cascú  
Ex 32,29  –Consagrats les vostres mans vuy  a nostra Senyor, cascú de vós en vostres  
Ex 32,29  o en vostres frares, per ço que do  a vós benadicció. 30 E en altra dia parlà  
Ex 32,30  peccàs de gran peccat. Yo puyaré  a nostra Senyor e veuré per ventura si  
Ex 32,31  peccats. 31 E ratornà Moysèn  a nostra Senyor e dix: –Senyor, prec-ta  
Ex 32,31  contra tu, per ço com han fet  a ells déu d’or. Perdona’ls aquesta  
Ex 32,33  respòs nostre Senyor: –Qui peccarà  a mi, yo’l rrauré de mon llibra. 34 Tu  
Ex 32,34  en aquest pobla ço que he dit  a tu: Vet que lo meu àngel irà devant tu,  
Ex 33,1  XXXIIII 1 E parlà nostra Senyor  a Moysèn dient: –Vé, devalla de aquest  
Ex 33,1  de Agipta, en la terra que juré  a Abram, Ysach e Jacob, dient: “A le tua  
Ex 33,5  sobra ell. 5 E dix nostre Senyor  a Moysèn: –Parla als fills de Ysrael.  
Ex 33,5  Una vegada puyaré ab tu e deliré  a tu. Ya ara depòs lo teu ornament per ço  
Ex 33,5  ornament per ço que sàpia què face  a tu. 6 E posaren los fills de Ysrael lur  
Ex 33,8  ’s tot lo pobla e astava cascú  a la porta de son pavelló, e raguordaven  
Ex 33,9  una colona de una nuu e estava  a la porta del tabernacla, e perlaven de  
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Ex 33,11  tabernaccles. 11 Parlava Moysèn  a nostre Senyor cara per cara, axí com sol 
Ex 33,11  per cara, axí com sol perlar homa  a son amich. E com ell s’entornave a le  
Ex 33,11 a son amich. E com ell s’entornave  a le posade, son ministre Jozuè, fill de  
Ex 33,12  en la tenda. 12 E dix Moysèn  a nostre Senyor: –Tu manes que yo amèn  
Ex 33,12  que yo amèn aquest pobla, e no fas  a saber a mi quals enviaràs ab mi. E tu  
Ex 33,12 amèn aquest pobla, e no fas a saber  a mi quals enviaràs ab mi. E tu diguist  
Ex 33,12  mi. E tu diguist que’ls ma faràs  a saber per nom, e he trobade gràcia  
Ex 33,13  trop are gràcia devant tu, mostra  a mi la tua faç per ço que yo sàpia tu e  
Ex 33,14  faç irà devant tu, e rapòs donaré  a tu. 15 E dix Moysèn: –Si tu mateix no  
Ex 33,17  la terra? 17 E dix nostre Senyor  a Moysèn: –Yo faré la peraula que tu has  
Ex 33,18  per nom. 18 E ell dix: –Mostra  a mi la tua glòria. 19 Respòs nostre  
Ex 33,19  nostre Senyor: –Yo mostraré tot bé  a tu, e apellaré lo nom de nostre Senyor  
Ex 33,19  de qui volré, e faré misericòrdia  a’quell qui’m plaurà. 20 E altra vegada  
Ex 33,20  veura la mia faç, cor no pot veura  a mi homa qui visque. 21 E altra vegada  
Ex 34,1  34,Tit Capítol XXXV 1 E dix Déu  a Moysèn: –Talla a tu IIs taules de pedra  
Ex 34,1  XXXV 1 E dix Déu a Moysèn: –Talla  a tu IIs taules de pedra aytals com les  
Ex 34,11 11 »Observa tot ço que vuy he manat  a tu, e yo mateix gitaré devant la tua faç 
Ex 34,12  no feces amistances, cor ells són  a tu en roÿna, 13 mas destroviràs llurs  
Ex 34,16  16 e pendries de llurs filles  a tos fills, e puys, que aquells qui  
Ex 34,17  déus. 17 »Déus fonadís no fasses  a tu, 18 mas guarda la festa de l’alís.  
Ex 34,18 dies menyaràs l’alís, axí com mané  a tu en lo temps del mes de la spiga, cor  
Ex 34,22  en arar e en seguar. 22 »E faràs  a tu la festa de Sinquagesma en les  
Ex 34,27  de sa mara. 27 E dix nostro Senyor  a Moysès: –Scriu a tu aquestes peraules,  
Ex 34,27  dix nostro Senyor a Moysès: –Scriu  a tu aquestes peraules, cor sobre les  
Ex 34,32  E com ell los perlàs, 32 venguéran  a ell atressí tots los fills de Ysrael,  
Ex 34,34 fills de Ysrael totes les coses que  a ell éran manades, 35 cor con veien a l’ 
Ex 34,35  ell éran manades, 35 cor con veien  a l’exir de Moysèn sa faç axí esclarida,  
Ex 35,1  dels fills de Ysrael e dix  a ells: –Aquestes són les coses que mane  
Ex 35,2  vostra obra. Lo VIIè dia serà  a vós sant, disapte e repòs de nostra  
Ex 35,4 lo dia del disapte.” 4 E dix Moysès  a tota la coŀlació dels fills de Ysrael:  
Ex 35,8  de setim, 8 e oli per inluminar e  a cuynar e a confagir los ungüents e la  
Ex 35,8  8 e oli per inluminar e a cuynar e  a confagir los ungüents e la timiama de  
Ex 35,9 pedres de unicla e pedres presioses  a adornar lo hossen e ll’ephot. 10 »E  
Ex 35,11  nostre Senyor ha manat, 11 ço és  a saber, lo tebernacla e sa tenda e son  
Ex 35,15  e lo cubertor de la porta  a le porta del tabernacla, 16 e la ara de  
Ex 35,19 lurs cordes, 19 e los draps del lli  a servitut de la santadat, e los draps de  
Ex 35,19  e los draps de la santadat  a Aron, al primer, e lo drap de sos fills  
Ex 35,19  al primer, e lo drap de sos fills  a servir a mi axí com a sacerdots.” 20 E  
Ex 35,19  e lo drap de sos fills a servir  a mi axí com a sacerdots.” 20 E axí tota  
Ex 35,19  de sos fills a servir a mi axí com  a sacerdots.” 20 E axí tota la multitut  
Ex 35,21  voluntat e devota les promícies  a nostre Senyor, a fer ço que era obs al  
Ex 35,21  les promícies a nostre Senyor,  a fer ço que era obs al tabernaccla del  
Ex 35,21 obs al tabernaccla del testimoni ne  a tot ço que era master ne nesseçari a lur 
Ex 35,21  tot ço que era master ne nesseçari  a lur coltivament ni a les santes  
Ex 35,21  ne nesseçari a lur coltivament ni  a les santes vestidures. 22 E los hòmens e 
Ex 35,22  tots vaxels d’or, tot ho ofariren  a Déu. 23 E si nagú havia †quassats†, ne  
Ex 35,24  argent ni de aram, tot ho ofariren  a Déu, e tot lenyam de setim per fer  
Ex 35,28  28 e coses bé odorants, e oli  a ops de la luminària, e aprés a preparar  
Ex 35,28  oli a ops de la luminària, e aprés  a preparar los ungüents e la timiama de  
Ex 35,28  ungüents e la timiama de suau odor  a compondra. 29 Tots los hòmens e les  
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Ex 35,32  e de sciència en tota doctrina, 32  a cogitar e a fer la obra en aur e en  
Ex 35,32  en tota doctrina, 32 a cogitar e  a fer la obra en aur e en argent e en  
Ex 36,2  fer. 2 E com los apellàs Moysèn  a ells, e encara a tots los hòmens ensemps 
Ex 36,2 los apellàs Moysèn a ells, e encara  a tots los hòmens ensemps als quals havia  
Ex 36,3  grat s’hi ofarien obrar, 3 lliurà  a ells tots los universos dons dels fills  
Ex 36,5 ·ls dons muntiplicaven, venguéran 5  a Moysèn e digueren: –Més ofer lo pobla  
Ex 36,6 E axí fou sessat que no ofarien pus  a le obra, 7 cor ço que era ofarit bastava 
Ex 36,8  8 E faéran tots los savis da cor,  a complir la obra del tabernaccla, X  
Ex 36,10  10 E junyí sinch cortines la una  a l’altra, e les altres V ajunyí atrecí  
Ex 36,11  altra part. 11 E féu bagues blaves  a les vores de les cortines de cascun  
Ex 36,13  que havien cascuna L anses, e axí  a cade llats de cortina ell féu L anells  
Ex 36,14  e fou fet un tabernaccla. 14 E féu  a manera de flaçades de pèlls de cabres  
Ex 36,16 masura. 16 De les quals ell junyí V  a una part e VI a l’altra. 17 E féu, en  
Ex 36,16  quals ell junyí V a una part e VI  a l’altra. 17 E féu, en cascuna d’elles, 
Ex 36,19 totes les XI una. 19 E féu cubertor  a la tenda, de pells de moltons  
Ex 36,24  24 ab XL colones d’argent, II  a cascuna de les posts, per ço que’s  
Ex 36,24 les posts, per ço que’s junyís una  a cascun cantó, là on terminave la  
Ex 36,29  29 les quals éran juntes dalt tro  a baix, e la una banda feya ajustar a sa  
Ex 36,29 a baix, e la una banda feya ajustar  a sa par, e axí ho féu de cascuna part per 
Ex 36,30 haguessen XVI colones de argent, II  a cascuna taula. 31 Féu barres de fust de  
Ex 36,33  de les taules, de la un angla tro  a l’altra. 34 E totes aquestes taules  
Ex 36,36  d’or, e los fonaments †quaix  a manera de pilars feren de aram†. 37 [*]  
Ex 37,2 de pur or, dedins e defora. 2 E féu  a’quella un cercla d’or entorn, 3 e  
Ex 37,7 xerobins de pur aur, los quals posà  a cascun llats en la claustra: 8 la un  
Ex 37,9 de la claustra, 9 stanent lurs ales  a amunt cobrín ab lurs ales la claustra,  
Ex 37,9  ales la claustra, raguordant la un  a l’altra. 10 E féu una taula de fust de  
Ex 37,11  11 e cobrí-la de or pur. E féu  a ella orla de or pur tot entorn, 12 en la 
Ex 37,13  los quals posà en los IIII angles  a manera de IIII peus 14 [*] que passàs  
Ex 37,16  cubertes de or. 16 E los vaxells  a diversos usos de la taula, axí com  
Ex 37,19 19 E havia en cascun canó tres poms  a manera de nou, ab flos ensemps e ab  
Ex 37,19  altra canó havia atressí III poms  a manera de nou, ab flos ensemps e ab  
Ex 37,20  E en la cana d’él havia IIII poms  a manera de nous, ab flos e ab lliris en  
Ex 37,25 or net I quintar. 25 E féu un altar  a le timiama, de fust de sethim, e havia  
Ex 38,3  de llaunes d’aram. 3 E aperellà  a ús de aquell diverses vaxells, axí com  
Ex 38,4  Tot açò féu de aram. 4 E féu  †a la ara† a manera de arret, dejús  
Ex 38,4 açò féu de aram. 4 E féu †a la ara†  a manera de arret, dejús aquesta fou  
Ex 38,5  atressí [*] de aram [*]; 5 e féu  a la sotana part de la ara IIII anells [*] 
Ex 38,5  per los quals passacen les perxes  a portar l’altar, 6 les quals féu de fust 
Ex 38,8  de les fembres qui estiguessen  a le porta del tabernaccla, a le entrade.  
Ex 38,8  a le porta del tabernaccla,  a le entrade. 9 E [*] era la tenda en la  
Ex 38,14 colzes, III de llurs fonaments, una  a cascun llats de la entrade del  
Ex 38,22  de Moysèn, axí com Déu havia manat  a ell, 23 junyint a ell per companyó  
Ex 38,23  Déu havia manat a ell, 23 junyint  a ell per companyó Holiap, fill de  
Ex 38,24  XXVIIII quintàs e DCCXXX scicles  a pes del santuari. 25 E fou ofert de  
Ex 38,27  27 E foren fets C fonaments  a manera de pilars, de C quintàs, [*]  
Ex 38,30 e ab tots los vaxells que pertanyen  a son ús, 31 [*] ab les estaques de la  
Ex 39,1  de lli tortís faéran draps brodats  a obs de la santadat, dels quals fféran  
Ex 39,1  dels quals fféran vestadures  a Aron, les quals portàs com aministraria  
Ex 39,1  axí com manà nostre Senyor  a Moysèn. 2 [*] efot [*], de blau e de  
Ex 39,5  axí com havia manat nostre Senyor  a Moysèn. 6 E aperellà II pedres de unicle 
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Ex 39,7  Ysrael, axí con manà nostre Senyor  a Moysèn. 8 E féu lo hossen de obra nobla  
Ex 39,19 podia moura. E fou fet axí com manà  a ell nostre Senyor. 20 E féran una  
Ex 39,24  aportave lo bisba com aministrave  a Déu, axí com nostre Senyor havia manat a 
Ex 39,24  axí com nostre Senyor havia manat  a Moysèn. 25 E faéran guonelles de obra  
Ex 39,25  E faéran guonelles de obra texida  a Aron e a sos fills, de lli tortís, 26 e  
Ex 39,25  guonelles de obra texida a Aron e  a sos fills, de lli tortís, 26 e corones  
Ex 39,27  ab lurs corns [*], 27 e bragues  a cascú d’ells, de lli tortís, 28 e lo  
Ex 39,28 brodada, axí com manà nostra Senyor  a Moysèn. 29 E féran una llaune de or pur  
Ex 39,29  29 E féran una llaune de or pur  a obs de la sagrada †presa†, e escriviren  
Ex 39,30  mitre, axí com manà nostre Senyor  a Moysèn. 31 E fou acabade tota la obra  
Ex 39,31  ço que havia manat nostre Senyor  a Moysèn. 32 E adugueren el tabernacla a  
Ex 39,32  32 E adugueren el tabernacla  a Moysèn ab la tenda e ab totes ses eynes, 
Ex 39,41  aperellada [*], 41 e draps brodats  a servir en la santadat per Aron e per sos 
Ex 39,42  Cor tot ço que manà nostre Senyor  a Moysèn axí ho féran los fills de  
Ex 39,43 fills de Ysraell. 43 E Moysèn banaý  a ells con viu que totes aquestes coses  
Ex 39,43  éran acabades axí com havia manat  a ell nostre Senyor. Ex 40,Tit Capítol XLI 
Ex 40,1 Capítol XLI 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –En lo primer mes, en lo 
Ex 40,13  vestadures per ço que aministren  a mi, e la unció de aquells serà en  
Ex 40,17  demunt, axí com manà nostra Senyor  a Moysèn. 18 E posà lo testimoni en l’  
Ex 40,21  axí com nostre Senyor manà  a Moysèn. 22 E posà lo canalobra en lo  
Ex 40,25  de bona odor, axí com manà Déu  a Moysèn. 26 E posà cubertor en lo portal, 
Ex 40,30  traginat de la covinensa e puyaren  a l’altar, axí com manà nostro Senyor. 31 
Lv 1,1  primer 1 E apellà Moysèn e parlà  a ell nostre Senyor del tabernacla del  
Lv 1,2 –Parla als fills de Ysrael e digues  a ells: »Homa qui oferrà de vosaltres a  
Lv 1,2 ells: »Homa qui oferrà de vosaltres  a nostre Senyor, de les bèsties, dels bous 
Lv 1,3 la llur oferena [*] de bous, oferrà  a mi lo mascle net, devant la porta del  
Lv 1,3  testimoni, per ço que plàcia ell  a nostre Senyor; 4 e posarà la mà sobra lo 
Lv 1,4 lo seu cap, e serà pus acceptable e  a ell pus profitós. 5 E deguollaran lo  
Lv 1,9  en holocaust, cor açò és suau odor  a nostra Senyor. 10 »E si de les ovelles  
Lv 1,13  holocaust, e açò és molt suau odor  a nostre Senyor. 14 »E si faran sacrifici  
Lv 1,15  15 ofiren aquells los sacerdots  a l’altar, e torcen-li al coll axí que  
Lv 1,15  decórrer la sanch sobra l’altar  a la part de la ara, 16 e giten lo guavaig 
Lv 1,17 és holocaust e oferena de suau odor  a nostra Senyor. 2,Tit Capítol II 1 »L’  
Lv 2,1  1 »L’ànima com aportarà sacrifici  a nostre Senyor, sèmola serà la sua  
Lv 2,2  perfum e sacrifici de plasent odor  a nostre Senyor. 3 E ço que’n romandrà  
Lv 2,4 forn, axí con pans de sèmola, ço és  a saber, menys de llevat [*]; 5 [*] 6  
Lv 2,8 e de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs  a nostre Senyor e lliurar-ho-has [*]  
Lv 2,9 sobra l’altar, en odor de suavetat  a nostre Senyor. 10 E qualque cosa  
Lv 2,11  les ofertes que seran ofertes  a nostre Senyor sien meyns de llevat, axí  
Lv 2,11  ni de mel en ço que sacrificareu  a nostre Senyor. 12 Les premícies tan  
Lv 2,14 de les tues promícies de tos fruyts  a nostre Senyor, de les espigues  
Lv 2,14 foch, e puys les engrunaràs axí com  a far, e axí oferràs les tues promícies a  
Lv 2,14  e axí oferràs les tues promícies  a nostre Senyor. 15 E scamparàs demunt oli 
Lv 2,16  de tot l’ensens, cor sacrifici és  a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E si  
Lv 3,3  del pasificament en oferta  a nostra Senyor, lo grex de la tela e lo  
Lv 3,11  han sobra lo foch, e feran oferta  a nostre Senyor. 12 »E si serà cabra la  
Lv 3,12  la lur oferta e offarran aquella  a nostra Senyor, 13 pos la sua mà sobra lo 
Lv 4,1  4,Tit Capítol IIII 1 E parlà Déu  a Moysèn e dix: 2 –Parla als fills de  
Lv 4,4  net al Senyor. 4 E aquell aportarà  a le porta del tabernacla del testimoni  
Lv 4,14  per lo peccat. E aporten aquell  a le porta del tabernacla, 15 e posen los  
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Lv 4,18 de l’altar dels holocausts, qui és  a le porta del tabernacla del testimoni.  
Lv 4,23  son peccat, ofira sacrifici  a nostre Senyor, un cabrit de les cabres  
Lv 4,32  32 »E si lo moltó aportaran  a sacrificar per peccat, la ovella que  
Lv 4,35 sia cremat sobra l’altar en ensens  a nostre Senyor, e prech per aquell e per  
Lv 5,4 »Ànima qui jurarà e mourà sos lavis  a mantir o a mal o a bé, e en aquell  
Lv 5,4 jurarà e mourà sos lavis a mantir o  a mal o a bé, e en aquell jurament  
Lv 5,4  mourà sos lavis a mantir o a mal o  a bé, e en aquell jurament afermarà sa  
Lv 5,7  ofira II tortres o II coloms  a nostre Senyor, un per lo peccat, e l’  
Lv 5,10  peccat d’aquell, e serà perdonat  a ell. 11 »E si no basta son poder que  
Lv 5,14  per prasantalla. 14 E parlà Déu  a Moysèn dient: 15 –Ànima con tractarà  
Lv 5,16  ofirén lo moltó, e serà perdonat  a ell. 17 »Ànima qui peccarà per  
Lv 6,1  6,Tit  1 E perlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Ànima qui peccarà [*]  
Lv 6,2 qui peccarà [*] encontre Déu negarà  a son proïsma alguna comanda que li serà  
Lv 6,7  per ell devant lo Senyor e perdó  a aquell per cascuna cosa que peccà.  
Lv 6,8  Capítol VI 8 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e a sos  
Lv 6,9  lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana  a Aron e a sos fills: »Aquesta és la lley  
Lv 6,9  a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e  a sos fills: »Aquesta és la lley de lo  
Lv 6,12 lo qual nodresqua lo sacerdot metén  a ell llenya matí tots dies, e lo  
Lv 6,18  ella, e açò sia fur per tostemps  a vostres generacions de sacrifici al  
Lv 6,21  aquella calent en odor de suavitat  a nostre Senyor. 22 E tota la oferta serà  
Lv 6,24  d’equell. 24 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 25 –Parla a Aron e a sos  
Lv 6,25 lo Senyor a Moysèn dient: 25 –Parla  a Aron e a sos fills: Aquesta és la ley de 
Lv 6,25  a Moysèn dient: 25 –Parla a Aron e  a sos fills: Aquesta és la ley de la  
Lv 6,30  peccat de la qual se portarà [*]  a la tende del tabernaccla del testimoni  
Lv 7,5  sobre l’altar, car açò és perfum  a nostre Senyor per la colpa. 6 Tots los  
Lv 7,7  e axí matex per la colpa; e  a cascun sacrifici serà una lley: als  
Lv 7,7  serà una lley: als sacerdots qui  a ella ofarir pertenyaran. 8 »E lo  
Lv 7,14  dels quals offerrà I per premícies  a nostre Senyor, e serà dels sacerdots qui 
Lv 7,17 atrobada en lo terç dia, sia cremat  a foch. 18 E si algú mengerà en lo terç  
Lv 7,18  serà sa oferta e no profitarà  a l’ofarent, qui mayorment qualquequal  
Lv 7,19  no sia menyada, mas sia cremade  a foch, e ço que serà net sia menyat d’  
Lv 7,22  pobles. 22 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 23 –Parla als fills de  
Lv 7,28  pobbles. 28 E parlà nostro Senyor  a Moysèn dient: 29 –Parla als fills de  
Lv 7,30  e com abdues les coses ofertes  a Déu seran consagrades, lliura-hu al  
Lv 7,34 de llurs oferenes, e dar-ho-han  a Aron, sacerdot, e als fills de aquell en 
Lv 7,34  fur del Senyor, en lley perdurable  a tot lo poble de Ysrael. 35 »E aquesta és 
Lv 7,35 35 »E aquesta és la unció de Aron e  a sos fills dels sacrificis del Senyor en  
Lv 7,35  Senyor en lo dia que Moysèn ordonà  a ells en ofici de prevera, 36 que manà a  
Lv 7,36  en ofici de prevera, 36 que manà  a ells lo Senyor donar als fills de Ysrael 
Lv 7,38  38 les quals mès nostro Senyor  a Moysèn en lo munt de Sinaý con manà als  
Lv 8,1  VIII 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab sos fills  
Lv 8,3 pa alís, 3 e ajustaràs tot lo pobla  a le porta [*]. 4 [*] defora, 5 e dix:  
Lv 8,7  bisba de lli e lo braguer, e vestí  a ell lo pali e demunt li donà lo ephot, 8 
Lv 8,8  demunt li donà lo ephot, 8 e senyí  a ell ab cordes de l’ephot, e ab aquelles 
Lv 8,9  en santificació, axí havia manat  a ell nostre Senyor. 10 E aportà untament  
Lv 8,13  ’ls de guonelles de lli e senyí  a ells bragués e posà en ells mitra, axí  
Lv 8,21 odor al Senyor, axí com havia manat  a ell. 22 E sacrificà I ariet segon en  
Lv 8,26  pa meyns de llevat e una besteza  a manera de crespell salgade d’oli e una  
Lv 8,27  dreta. 27 Tot açò ensemps lliurà  a Aron e a sos fills. Los quals com ho  
Lv 8,27  27 Tot açò ensemps lliurà a Aron e  a sos fills. Los quals com ho haguessen  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

19 
 

Lv 8,28  e oferta en odor suau de sacrifici  a nostre Senyor. 29 E pres lo pits, e alçà 
Lv 8,29  en part sua, axí com havia manat  a ell lo Senyor. 30 E pres l’ungüent de  
Lv 8,31  ells e lurs vestiments, manà  a ells dient: –Coets les carns fora del  
Lv 8,31  en lo canestell, axí com manà  a mi lo Senyor dient: “Aron e sos fills  
Lv 8,32  de la carn e dels pans, sia cremat  a foch. 33 [*] de la porta del tabernaccla 
Lv 8,35  [*], e siats remenbrans axí com  a mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIII  
Lv 9,4  mesclada ab oli, cor vuy aparech  a vós Déu.” 5 E aportaren totes les coses  
Lv 9,5  totes les coses que manà Moysèn  a la porta del tabernacla, en lo qual  
Lv 9,6 manà nostre Senyor: farets e aparrà  a vós la glòria d’ell. 7 E dix a Aron:  
Lv 9,7  a vós la glòria d’ell. 7 E dix  a Aron: –Acoste’t a l’altar e sacrifica  
Lv 9,7  d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t  a l’altar e sacrifica per ton peccat e  
Lv 9,8  8 E mantinent Aron se acostà  a l’altar e deguollà lo vadell per lo seu 
Lv 9,10  sobra l’altar axí com menà Déu  a Moysèn. 11 E la carn e la pell de aquell 
Lv 9,13  13 E lo holocaust aparallaren  a ell depertits per menbres ab lo cap e  
Lv 9,13 posaren-lo sobre l’altar e cremà  a foch, 14 llevats primerament los budells 
Lv 9,18  del pobla, e ofariren e aportaren  a ell sos fills la sanch, la qual escampà  
Lv 10,1 nostre Senyor foch astrayn, lo qual  a ells no era manat. 2 E isqué foch de  
Lv 10,3  morts devant Déu. 3 E dix Moysèn  a Aron: –Açò és açò que parlà nostre  
Lv 10,3  en aquells qui s’acosten  a mi, e devant tot lo poble seré  
Lv 10,4  de Ozibel, avoncle de Aron, e dix  a ells: –Anats e prenets vostres frares  
Lv 10,6  com los fo menat. 6 E parlà Moysèn  a Aron e a Eleatzar e a Ytemar, fills d’  
Lv 10,6 fo menat. 6 E parlà Moysèn a Aron e  a Eleatzar e a Ytemar, fills d’ell, e  
Lv 10,6  parlà Moysèn a Aron e a Eleatzar e  a Ytemar, fills d’ell, e dix: –Vós no  
Lv 10,8 tot ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu  a Aron: 9 –Tot vi és que pot enbriaguar;  
Lv 10,11 tots los meus fus que ha parlat Déu  a ells per mà de Moysèn 12 E parlà Moysèn  
Lv 10,12  per mà de Moysèn 12 E parlà Moysèn  a Aron, e a Eleatzar e a Ytamar, fills d’ 
Lv 10,12  Moysèn 12 E parlà Moysèn a Aron, e  a Eleatzar e a Ytamar, fills d’ell, que  
Lv 10,12 parlà Moysèn a Aron, e a Eleatzar e  a Ytamar, fills d’ell, que li éran  
Lv 10,13  -lo en lloch sant, cor dat és  a tu e a tos fills dels sacrificis del  
Lv 10,13 lo en lloch sant, cor dat és a tu e  a tos fills dels sacrificis del Senyor,  
Lv 10,13  del Senyor, axí com manat és  a mi. 14 E lo pits qui és ofert e la cama  
Lv 10,14  tos fills e les filles tues ab tu;  a ells e als fills teus són raposades de  
Lv 10,15 sia ellevat devant Déu, e pertanyen  a tu e a tos fills en lley perdurabla, axí 
Lv 10,15  devant Déu, e pertanyen a tu e  a tos fills en lley perdurabla, axí com  
Lv 10,17  Cor sant dels sants és, [*] dat  a vós que portets multitud de iniquitat e  
Lv 10,18  E no fo aduyta la sanch de aquell  a le santadat, e vós deguérets menyar ella 
Lv 10,18  en lo santuari, axí com és manat  a mi. 19 E respòs Aron a Moysèn: –Vuy és  
Lv 10,19 com és manat a mi. 19 E respòs Aron  a Moysèn: –Vuy és ofert lo sacrifici per  
Lv 10,19  e lo holocaust devant lo Senyor;  a mi és esdavengut axí com tu veus. Com  
Lv 10,19  poguí menyar aquella? E cridaren  a mi e mengí dell sacrifici vuy si plau  
Lv 11,1  Capítol XI 1 E perlà nostre Senyor  a Moysèn e Aron dient: 2 –Digats als fills 
Lv 11,8  no toquets, cor no nèdees són  a vós. 9 »Aquestes [*] que’s nodrexen en  
Lv 11,9  nodrexen en aygües e són llegudes  a vós: tots aquells qui han ales ne  
Lv 11,10 ’s moven com en mar, és abominabla  a vós; 11 [*] les llurs carns no mengets  
Lv 11,12  en les aygües són abominables  a vós. 13 »E aquestes són de les aves que  
Lv 11,13  no devets menyar, esquivadores són  a vós: àguila e falquó e cornea 14 e milà  
Lv 11,20  sobra IIII peus serà abominabla  a vós. 21 E qualquequal anirà sobra IIII  
Lv 11,28  totes aquestes coses són inmundes  a vós. 29 »E totes aquestes coses seran  
Lv 11,38  no serà ensutzada aquella. 38 E si  a algú serà donada aygua sobre la samence  
Lv 11,39  és mort de aquells qui són lleguts  a vós menyar, qui llur morteÿna toquarà  
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Lv 11,41  sobra la terra sia abominable  a vós, e no ho mengerets en menyar. 42 E  
Lv 11,45  45 car yo sóm lo Senyor qui aduguí  a vós de terra de Agipta per ço que fos a  
Lv 11,45  de terra de Agipta per ço que fos  a vós en Senyor. Sants serets, cor yo sóm  
Lv 12,1  12,Tit Capítol XII 1 E parlà Déu  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 12,2 –Parla als fills de Ysrael e digues  a ells: »Fembra qui haurà consabut per  
Lv 12,6  de coloma o de tortra per peccat  a le porta del tabernaccla del testimoni e 
Lv 12,8 o II polls de coloms, un dels quals  a fer holocaust e l’altra per peccat, e  
Lv 13,1  13,Tit Capítol XIII 1 E parlà Déu  a Moysèn e a Aron dient: 2 –Home en lo  
Lv 13,1  XIII 1 E parlà Déu a Moysèn e  a Aron dient: 2 –Home en lo qual en sa  
Lv 13,2  axí com de llepra, sia aduyt  a Aron sacerdot o algú de sos fills. 3 Lo  
Lv 13,4  4 »Mas si serà lluent e blanch  a la plaga en la cotna e la carn no serà  
Lv 13,8 e condepnar-l’ha per inmunde, si  a ell serà vist. 9 »E plagua de lepra si  
Lv 13,12  del cap entrò als peus, açò serà  a vista dels ulls del prevera, 13 e veurà  
Lv 13,40  e l’home és munda. 40 »Homa  a qui cahen los cabels del cap i és calp,  
Lv 13,52  52 e per amor de açò sia cramada  a flama de foch. 53 E si veurà que ella no 
Lv 13,55  és: la sua vestimenta sia cremada  a foch [*]. 56 E si depuys que la  
Lv 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà Déu  a Moysèn dient: 2 –Aquesta és la lley del  
Lv 14,11  e totes aquestes coses devant Déu,  a le porta del tabernaccla del testimoni,  
Lv 14,23  aquell en lo VIIIè dia lo secerdot  a la porta del tabernacla del testimoni  
Lv 14,29  git sobra lo cap del purificat  a perdonar sobre ell devant Déu; 30 e de  
Lv 14,33  en son abundament. 33 E perlà Déu  a Moysèn e Aron dient: 34 –Com serets  
Lv 14,34  terra de Canahan, la qual yo daré  a vós en posació, e deré plaga de  
Lv 14,35  qui serà de casa e fer-ho-ha  a saber al prevera e dirà: “Enquax plaga  
Lv 14,35  “Enquax plaga de llebrozia és vist  a mi que sia en la mia casa.” 36 Lo  
Lv 14,36 en la mia casa.” 36 Lo prevera mana  a ell que denetg totes les universes coses 
Lv 15,1  15,Tit Capítol XV 1 E parlà Déu  a Moysèn e a Aron dient: 2 –Parlats als  
Lv 15,1 Capítol XV 1 E parlà Déu a Moysèn e  a Aron dient: 2 –Parlats als fills de  
Lv 15,2  als fills de Ysrael e diguats  a ells: »Homa qui soferrà flux de sperma  
Lv 15,14  de coloms, e devant Déu ell vendrà  a le porta del tabernacla del testimoni e  
Lv 15,29  II tortres o II polls de coloms  a le porta del tabernacla del testimoni,  
Lv 16,1  16,Tit Capítol XVI 1 E parlà Déu  a Moysèn aprés la mort d’amdozos los  
Lv 16,2  foch estrayn e moriren. 2 Manà Déu  a Moysèn e dix: –Parla a Aron ton frare  
Lv 16,2  2 Manà Déu a Moysèn e dix: –Parla  a Aron ton frare que no entra null temps  
Lv 16,7  astar los II cabrits devant Déu  a le porte del tabernaccla del testimoni,  
Lv 16,8  8 e posarà sorts sobra cascú: un  a Déu e l’altra a cabrit «ne trematrà» a  
Lv 16,8  sobra cascú: un a Déu e l’altra  a cabrit «ne trematrà» a Zazell; 9 e les  
Lv 16,8  e l’altra a cabrit «ne trematrà»  a Zazell; 9 e les quals sorts axiren a  
Lv 16,9  Zazell; 9 e les quals sorts axiren  a Déu, e oferrà’n Aron aquell qui serà  
Lv 16,9  Aron aquell qui serà axit en sort  a Déu per peccat, 10 e l’altre cabrit «ne 
Lv 16,10  10 e l’altre cabrit «ne tremès»  a Zazell, posarà viu devant Déu, e face  
Lv 16,14  devant Déu devers lo propisiatori  a orient. 15 »E com haurà deguollat lo  
Lv 16,27  fora la albergada e seran cremats  a foch, axí les pells com la carn e los  
Lv 16,29  en la albergada. 29 »E açò serà  a vós en fur perdurabla: en lo mes VII, en 
Lv 16,31  e aflegirets vostres ànimes  a fur de tostemps. 32 »E perdonarà lo  
Lv 16,32  le mà per ço que servesqua axí com  a secerdot per son para; e aporterà  
Lv 16,33 tabernaccla del testimoni e enquara  a l’altar e als sacerdots e a l’univerç  
Lv 16,33  a l’altar e als sacerdots e  a l’univerç pobbla. 34 »E açò serà a vós  
Lv 16,34 a l’univerç pobbla. 34 »E açò serà  a vós fur llegítim e perdurabbla per ço  
Lv 16,34  l’ayn. E ell féu axí com Déu manà  a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E parlà  
Lv 17,1  17,Tit Capítol XVII 1 E parlà Déu  a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e a sos  
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Lv 17,2  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla  a Aron e a sos fills e a tots los fills de 
Lv 17,2  a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e  a sos fills e a tots los fills de Ysrael e 
Lv 17,2  2 –Parla a Aron e a sos fills e  a tots los fills de Ysrael e digues a  
Lv 17,2 a tots los fills de Ysrael e digues  a ells: Aquesta és la peraula que manà Déu 
Lv 17,4 fora la albergada, 4 e no hu oferrà  a le porte del tabernaccla per oferta a  
Lv 17,4 le porte del tabernaccla per oferta  a Déu, digna és de sanch quax axí com qui  
Lv 17,5  ço que sia santificat Déu devant  a le porta del tabernaccla del testimoni;  
Lv 17,6  la sanch sobra l’altar de Déu  a la porta del tabernaccla del testimoni e 
Lv 17,8  qui seran aprés d’ells. 8 »E  a’quells dix: Homa de la casa de Ysrael e 
Lv 17,9  o sacrifici 9 e no hu aporterà  a le porta del tabernaccla per ço que  
Lv 17,9  del tabernaccla per ço que ofira  a Déu, l’homa aquell serà tellat de son  
Lv 17,11  en la sanch és, e yo doné aquella  a vós sobre l’altar meu a perdonar sobre  
Lv 17,11  aquella a vós sobre l’altar meu  a perdonar sobre vostres ànimes, cor la  
Lv 18,1  XVIII 1 E perlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 18,2 2 –Parla als fills de Ysrael. Diràs  a ells: »Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 3  
Lv 18,3  la custuma de la regió de Canahan,  a le qual yo dech metra a vosaltres, no  
Lv 18,3 de Canahan, a le qual yo dech metra  a vosaltres, no obrereu, ne en les  
Lv 18,6  elles. Yo sóm lo Senyor. 6 »Nengun  a la proïsma de sanch no s’ecostarà  
Lv 18,14  no la descobriràs, ne t’acostaràs  a se muller, que senguinitat ab tu és  
Lv 18,21  o filla no donaràs que servesque  a ýdola de Maloch, ni potluyràs lo nom de  
Lv 18,23  ab ella. La dona no’s sotsmetrà  a dengun animal ni’s mesclarà ab ell, car 
Lv 18,28  aquella. 28 Guordau, donchs, que  a vosaltres en senblant manera no vomite  
Lv 19,1  Capítol XIX 1 E perlà lo Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 19,2  2 –Parla als fills de Ysrael e  a tota la conpanya d’equell e diràs a  
Lv 19,2  tota la conpanya d’equell e diràs  a ells: »Sants siau, car yo sant só,  
Lv 19,4  Déu vostre. 4 »No us vullau girar  a les ýdoles, ne déu de fozina no fareu a  
Lv 19,4  ýdoles, ne déu de fozina no fareu  a vosaltres. Yo sóm lo Senyor Déu vostre.  
Lv 19,9  de la tua terra, no segueràs fins  a le terra ni les spigues romanens no  
Lv 19,13  Déu. 13 »No faràs tració ne maleza  a ton proïsma ne’l destrenyaràs per  
Lv 19,15  la faç del rich; justament jutge  a ton proïsma. 16 No seràs faedor de crims 
Lv 19,17  sóm lo Senyor. 17 »Ne hauràs en oy  a ton frara en lo teu cor, mas publicament 
Lv 19,18  Amaràs lo teu amich axí com  a tu matex. Yo sóm lo Senyor. 19 »Les mies 
Lv 19,20  ab preu no rehamuda ni donada  a llibertat, seran betuts abdosos e no  
Lv 19,21  per lo seu delicta ofira al Senyor  a le porta del tabernaccla del testimoni I 
Lv 19,22  davant lo Senyor, e serà piadós  a ell e ramatrà-li lo seu peccat. 23  
Lv 19,23 los brots qui broten seran inmundes  a vosaltres ni mengereu de aquells. 24 En  
Lv 19,28  figures ni escorxadures no fareu  a vosaltres. Yo són lo Senyor. 29 »No  
Lv 19,34  era nadiu, e amareu aquell axí com  a vosaltres mateys, car sou astats  
Lv 20,1  Capítol XX 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Aquestes paraules diràs 
Lv 20,2  Ysrael, si nengú darà da sa sament  a le ýdola de Maloch, de mort morrà; lo  
Lv 20,3  con haurà donat de la sua sament  a Maloch e haurà ensutzat lo meu santuari  
Lv 20,4  qui haurà donat de la sament sua  a Amaloch e no’l volrà matar, 5 posaré la 
Lv 20,5 e tots aquells qui hauran consentit  a ell perquè fornicassen ab Maloch d’  
Lv 20,8  Yo sóm lo Senyor qui santifique  a vosaltres. 9 »Qui maleyrà son para e sa  
Lv 20,16  16 »La fembra qui’s sotmetrà  a qualsevol bèstia, ansemps muyra ab la  
Lv 20,22  e juýs e feu aquelles per tal que  a vosaltres la terra no us vomite en la  
Lv 20,24  de què les he abominades. 24 E  a vosaltres parle: Posaÿu la terra de  
Lv 20,24  la terra de ells, la qual donaré  a vosaltres en haretat, terre corrent de  
Lv 20,24  Senyor Déu vostra, qui he saperat  a vosaltres dels altres pobles. 25 Saperau 
Lv 20,25  coses qui’s moven en la terra que  a vosaltres he mostrat de esser potluades. 
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Lv 20,26 de esser potluades. 26 »Sereu sants  a mi, car yo sóm sant. Yo sóm lo Senyor, e 
Lv 21,1 Capítol XXI 1 Dix de sert lo Senyor  a Moysèn: –Parla als sacerdots fills de  
Lv 21,2  de sa sanch e propinqües, ço és  a saber, sobre pare e mara e fill e filla, 
Lv 21,3  3 o germana verge la qual no és  a marit ajustada; 4 e ab lo príncep de la  
Lv 21,8  que yo sant só [*] qui santifique  a vosaltres. 9 »La filla del sacerdot si  
Lv 21,11  les vestadures no esquinsarà, 11 e  a nangú mort no intrarà en nenguna manera; 
Lv 21,15 car yo sóm lo Senyor qui santifique  a ell. 16 Parlà lo Senyor a Moysèn dient:  
Lv 21,16  a ell. 16 Parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 17 –Digues a Aron: »Hom de 
Lv 21,17  Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues  a Aron: »Hom de la tua sament per  
Lv 21,21  de la sament da Aron no s’acosta  a presentar víctima al Senyor, ni pans al  
Lv 21,23  dintre lo vel no entra ni s’acost  a le are, car màcula ha e ensutzar no deu  
Lv 21,23 meu. Yo sóm lo Senyor qui santifich  a ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e als fills 
Lv 21,24  santifich a ells. 24 Parlà Moysèn  a Aron e als fills seus e a tot Ysrael  
Lv 21,24  Moysèn a Aron e als fills seus e  a tot Ysrael totes coses que a ell éran  
Lv 21,24 seus e a tot Ysrael totes coses que  a ell éran estades manades. 22,Tit Capítol 
Lv 22,1  XXII 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e als  
Lv 22,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  a Aron e als fills d’él que’s guarden de 
Lv 22,2  ensutzen lo nom dels santifiquats  a mi que ells presenten. Yo són lo Senyor. 
Lv 22,3  Yo són lo Senyor. 3 »Digues  a ells e aquells qui vendran aprés de  
Lv 22,4  coses que santifiquades són  a mi entrò a tant que sia guorit. Qui  
Lv 22,4  que santifiquades són a mi entrò  a tant que sia guorit. Qui toquarà inmunda 
Lv 22,9  meus manaments que no’s sotmeten  a peccat perquè no múyran en lo santuari  
Lv 22,9  Yo sóm lo Senyor qui santifique  a vosaltres. 10 »Nengun estranger no  
Lv 22,12  12 Si la filla del sacerdot  a qualsevulla del pobla serà donade per  
Lv 22,13 rebuyade e sens fills, tornada serà  a le case de son para axí com de poquesa  
Lv 22,16  Yo sóm lo Senyor qui santifich  a ells. 17 Perlà lo Senyor a Moysèn dient: 
Lv 22,17  a ells. 17 Perlà lo Senyor  a Moysèn dient: 18 –Parla a Aron e a sos  
Lv 22,18 lo Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla  a Aron e a sos fills e a tots los fills de 
Lv 22,18  a Moysèn dient: 18 –Parla a Aron e  a sos fills e a tots los fills de Ysrael.  
Lv 22,18  18 –Parla a Aron e a sos fills e  a tots los fills de Ysrael. Diràs a ells:  
Lv 22,18 e a tots los fills de Ysrael. Diràs  a ells: »Hom de la casa de Ysrael e dels  
Lv 22,26 no li pendreu. 26 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 27 –Bou o ovella o cabra,  
Lv 22,32  Yo sóm lo Senyor qui santifique  a vosaltres, 33 e us he trets de la terra  
Lv 22,33  de la terra de Agipte perquè fos  a vosaltres en Déu. Yo sóm lo Senyor.  
Lv 23,1  Capítol XXIII 1 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 23,2 2 –Parla als fills de Ysrael. Diràs  a ells: »Aquestes són les festes del  
Lv 23,7  mengereu. 7 Lo dia primer serà  a vosaltres [*] sant; nenguna obra de  
Lv 23,9  no fareu. 9 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 10 –Parla als fills d’  
Lv 23,10  –Parla als fills d’Israel. Diràs  a ells: »Com sareu intrats en la terra la  
Lv 23,14  al Déu vostre. Manement és per  a tostemps en vostres generacions e en  
Lv 23,16  per VII setmanes plenes, 16 fins  a l’altre dia de compliment de setmana  
Lv 23,21  no fareu en aquell. Custum per  a tostemps serà en totes generacions e  
Lv 23,22  vostra terra, no les saguareu fins  a terra, ni les spigues romanents no les  
Lv 23,23  Déu vostre. 23 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 24 –Parla als fills de  
Lv 23,24 lo primer dia del mes, serà disapte  a vosaltres racordable; sonareu ab trompes 
Lv 23,26  al Senyor. 26 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 27 –Lo dia desè de aquest  
Lv 23,28  dia serà en lo qual vos tornareu  a Déu perquè hage mercè lo Senyor de  
Lv 23,31  no fareu en aquell. Custum bo per  a tostemps a vosaltres serà en totes  
Lv 23,31 en aquell. Custum bo per a tostemps  a vosaltres serà en totes generacions e  
Lv 23,33  vostres. 33 E parlà nostro Senyor  a Moysèn dient: 34 –Parla als fills de  
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Lv 23,40 disapte, dia de rapòs, 40 e pendreu  a vosaltres lo primer dia fruyt de arbre  
Lv 23,41  dies cascun ayn; costum serà per  a tostemps en vostres generacions. E en lo 
Lv 24,1  Capítol XXIIII 1 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 2 –Mane als fills de  
Lv 24,2  als fills de Ysrael que aporten  a tu oli de olives molt pur e net per  
Lv 24,3 de vespres al matí devant lo Senyor  a honor e a usance per a tostemps en  
Lv 24,3  al matí devant lo Senyor a honor e  a usance per a tostemps en vostres  
Lv 24,3  lo Senyor a honor e a usance per  a tostemps en vostres generacions; 4 sobre 
Lv 24,8  fills de Ysrael de amistansa per  a tostemps, 9 e seran de Aron e de sos  
Lv 24,9  sacrifici del Senyor, de dret per  a tots temps. 10 »E veus que axit és un  
Lv 24,11  blesmàs lo nom del Senyor e malaýs  a ell, amanat fon a Moysèn. E nomenà’s la 
Lv 24,11  Senyor e malaýs a ell, amanat fon  a Moysèn. E nomenà’s la mara d’ell  
Lv 24,13  manava lo Senyor. 13 Lo qual perlà  a Moysèn 14 dient: –Trau lo blestomador  
Lv 24,19 19 »Qui farà alguna farida o naffra  a nengú de son proïsma, axí com ha fet axí 
Lv 24,23  axí com havia manat lo Senyor  a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E parlà  
Lv 25,1 Capítol XXV 1 E parlà nostre Senyor  a Moysèn en lo mont de Sinaý dient: 2  
Lv 25,2  –Parla als fills de Ysrael e diràs  a ells: »Quant intrats serets en la terra  
Lv 25,2  en la terra la qual yo donaré  a vosaltres, fareu los disaptes del  
Lv 25,6 del rapòs de la terra és. 6 E seran  a vosaltres en vianda a tu e als teus  
Lv 25,6 és. 6 E seran a vosaltres en vianda  a tu e als teus servacials, sclaus e  
Lv 25,7  e al palagrí qui habita ab tu; 7  a les bísties e bestiar les coses que  
Lv 25,8  daran pastura. 8 »Comteràs de sert  a tu VII setenes d’ayns, qui són XLVIIIIº 
Lv 25,10  ayn Lè, e apellar-l’has Remició  a tots los habitadors de la tua terra, car 
Lv 25,10 és jubileu, [*] e cadescú retornarà  a le companya primera, 11 car jubileu és.  
Lv 25,13  13 L’ayn jubileu retorna tothom  a les sues possecions. 14 Quant vendràs  
Lv 25,14  14 Quant vendràs alguna cosa  a ton proïsma o la compraràs d’ell, no’l 
Lv 25,15  lo conte dels fruyts ho vendran  a tu. 16 Quant més anys romendran aprés  
Lv 25,16  car lo temps dels fruyts vendrà  a tu. 17 No vullau aflagir vostres  
Lv 25,19  sens tamensa nenguna 19 e engendre  a vosaltres los seus fruyts, dels quals  
Lv 25,19 seus fruyts, dels quals mengeu fins  a sadollament, no tament †sumptuositat† de 
Lv 25,21  21 donaré la mia benadicció  a vosaltres lo VIè ayn, e farà fruyt de  
Lv 25,22 los fruyts fins al novèn ayn; entrò  a tant que les coses novelles nasquen,  
Lv 25,23  23 »La terra de sert no’s vendrà  a totstemps, car mia és, e vosaltres  
Lv 25,28 comprador ço que haurà comprat fins  a l’any del jubileu, car en ell tota  
Lv 25,30  aquella e los seus succeÿdors per  a tostemps, e rembra no’s porà en lo  
Lv 25,31  no serà, en lo gibileu ratornarà  a son senyor. 32 »Les cases dels  
Lv 25,33  no seran en lo jubileu, torneran  a llurs senyors, car les cases de les  
Lv 25,37  tu. 37 La tua picúnia no donaràs  a ell ab uzura, ni sobresabundàncies de  
Lv 25,38  de la terra de Agipta perquè donàs  a vosaltres la terra de Canahan e fos Déu  
Lv 25,39  39 »Si de pobresa destret vendrà  a tu ton frara, no’l destrenyaràs de  
Lv 25,40 axí com als esclaus, 40 mas axí com  a llogader e conreador serà, fins l’ayn  
Lv 25,41  n’exirà ab sos fills e tornerà  a le sua generació e posseció de sos  
Lv 25,43  de esclaus. 43 No aflaguesques  a aquell per senyoria ni més haver;  
Lv 25,44  Déu. 44 »Esclaus e esclaves sien  a vosaltres de les nasions que entorn de  
Lv 25,46 succeÿdors e posayr-los-heu per  a tostemps; e los vostros frares [*] no  
Lv 25,47  estranger e del palagrí, e, vengut  a meyns, vendrà’s ton frara o a’lgú de  
Lv 25,47  a meyns, vendrà’s ton frara o  a’lgú de son llinatge, 48 aprés de la  
Lv 25,50 50 llevant del preu lo temps que ha  a pasar fins l’ayn del jubileu, e de la  
Lv 25,50  se llevarà [*] serà-li comtat  a raó de lloguer; 51 e si més muntarà los  
Lv 25,53  lloguer ne rebratran. No aflagiràs  a ell forçadement devant tu. 54 E si per  
Lv 26,1  Senyor [*]. Capítol XXVI No fareu  a vosaltres ýdoles ni doladiç, ni títols  
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Lv 26,2  mos disaptes e hajau tamensa  a mon santuari. Jo sóm lo Senyor. 3 »Si en 
Lv 26,3  observareu e fareu aquells, donaré  a vosaltres pluge en son temps, 4 e la  
Lv 26,8  8 pasaguiran V de vosaltres  a C estrangers, e C de vosaltres a XM, e  
Lv 26,8  a C estrangers, e C de vosaltres  a XM, e cauran los vostros anemichs d’  
Lv 26,9  en prasència vostra. 9 Raebré  a vosalres e créxer vos faré, sareu  
Lv 26,13  dels agipcians perquè no servíceu  a ells, qui he trencades les cadenes de  
Lv 26,16  16 yo de sert aquestes coses faré  a vosaltres: »Vezitar-vos-he  
Lv 26,17  oy, e fogireu nengú no persiguent  a vosaltres. 18 »E si axí no obayreu a mi, 
Lv 26,18  vosaltres. 18 »E si axí no obayreu  a mi, anadir-hi-he les iniquitats  
Lv 26,18  -hi-he les iniquitats vostres  a VII dobles per los vostros peccats, 19 e 
Lv 26,19  de la vostra duresa, e donaré cel  a vosaltres desobre axí com a fferro, e la 
Lv 26,19  cel a vosaltres desobre axí com  a fferro, e la terra de asser 20 [*]  
Lv 26,21  »Si caminareu ni fareu lo contrari  a mi ni volrets oir a mi, afagiré les  
Lv 26,21  lo contrari a mi ni volrets oir  a mi, afagiré les vostres plagues fins a  
Lv 26,21  afagiré les vostres plagues fins  a VII doblaries per vostres peccats 22 e  
Lv 26,22  dels camps que destrovèsquan  a vosaltres e a vostres bísties e  
Lv 26,22  que destrovèsquan a vosaltres e  a vostres bísties e apoquesquen vostres  
Lv 26,26  un forn los pans e retran aquells  a pes, e mengereu e no sareu sadollats. 27 
Lv 26,34  destrovides. 34 »Llavors plauran  a le terra los llurs disaptes en tots los  
Lv 26,36 volant, e axí fogiran com si fogien  a aspasa. Cauran nengú no persaguint-los 
Lv 26,37  desobre sos frares axí com fogint  a batalles. Nengú de vosaltres als  
Lv 26,40 de mi e han caminat per lo contrari  a mi. 41 Caminaré yo donchs contra ells e  
Lv 26,41  yo donchs contra ells e amanaré  a ells en la terra batallívol entrò a tant 
Lv 26,41 a ells en la terra batallívol entrò  a tant que’s don verguonya la ignosenta  
Lv 26,43  com serà lexada per ells conplaurà  a ci en los disaptes seus sofarint soladat 
Lv 27,1  Capítol XXVII 1 E parlà lo Senyor  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 27,2  –Parla als fills de Ysrael e diràs  a ells: »Hom qui haurà fet promesa e de  
Lv 27,2  e de bona voluntat haurà atorgat  a Déu la sua ànima, sots estima donarà lo  
Lv 27,3  LX ayns, donarà L sicles de argent  a le mesura del santuari; 4 e si és  
Lv 27,20  20 e si rembra no’l volrà e  a altri quisvulla serà venut, ultra lo qui 
Lv 27,27 E si rembra no’l volrà, serà venut  a altra tant com se vulla sia estimat. 28  
Lv 27,30  dels arbres, del Senyor són e  a ell són santifiquats. 31 E si algú volrà 
Lv 27,34  manaments que ha manat lo Senyor  a Moysèn e als fills de Ysrael en lo munt  
Ex 2,9  e apellà la mara de aquell. 9  A la qual dix la filla de Pharaó: –Prin  
Ex 33,1 juré a Abram, Ysach e Jacob, dient:  “A le tua sament daré aquella.” 2 E daré  
Lv 18,19  verguonya encara ella vivent. 19  »A le dona qui ha de sa flor no t’  
Ex 1,1  de Yraell qui venguéran en Agipta  ab Jacob, cascú ab sa casade hi entraren:  
Ex 1,1 venguéran en Agipta ab Jacob, cascú  ab sa casade hi entraren: 2 Rubem, Simeon, 
Ex 1,9  –Veus que lo pobla de Yraell és  ab nós, e és molt fort. 10 Vanits e sapiam 
Ex 1,10  fessen guerra, e que s’anadissen  ab nostros anamichs e que’s barallassen  
Ex 1,10  anamichs e que’s barallassen  ab nós, e que’ns gitassen de la terra e  
Ex 1,14 -los fer rayolles de brach mesclat  ab palla, e ab tot servey en lo camp e en  
Ex 1,14  de brach mesclat ab palla, e  ab tot servey en lo camp e en tota lur  
Ex 1,14  e en tota lur obra servien ells  ab duresa de cor. 15 E dix lo rey de  
Ex 2,20  -lo per ço que manuch lo pa  ab nós. 21 E apellaren-lo. E jurà Moysèn 
Ex 2,21  -lo. E jurà Moysèn que estaria  ab ell. E pres Siporà filla d’ell per  
Ex 2,24 remembrà’s de la covinence que féu  ab Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 e  
Ex 2,24  de la covinence que féu ab Abram e  ab Ysach e ab Jacob, 25 e raguordà nostro  
Ex 2,24  que féu ab Abram e ab Ysach e  ab Jacob, 25 e raguordà nostro Senyor los  
Ex 3,12 Egipta? 12 E dix-li Déu: –Yo saré  ab tu, e açò serà senyal que yo’t tramet: 
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Ex 4,14  14 E nostre Senyor yrasch-se  ab Moysèn e dix: –Aron, ton frare [*],  
Ex 4,14  a encontra teu, e aquell perlarà  ab ell, e veurà tu e alegrar-s’ha en  
Ex 4,15  -s’ha en son cor. 15 Tu parle  ab ell e posa la mia paraule en la bocha  
Ex 4,17  17 E tu prin aqueste vergua [*]  ab la qual seran fets los senyals. 18 E  
Ex 5,7  de palla al poble per mesclar-la  ab lo brach de les rajolles, ne llenya per 
Ex 6,1  –Are veuràs què faré a Farahó, car  ab mà fort m’enmenaré ells, e ab mà  
Ex 6,1  car ab mà fort m’enmenaré ells, e  ab mà poderosa gitaré ells de la terra  
Ex 6,6  e de la servitut dels hebreus, [*]  ab braç estès e ab grans juýs, 7 e pendré  
Ex 6,6  dels hebreus, [*] ab braç estès e  ab grans juýs, 7 e pendré vós a mi en  
Ex 6,12  ma oirà Farahó? Guorda con yo són  ab los no sircuncisos llavis. 13 Perlà Déu 
Ex 7,4 fills de Yraell, de terra de Agipte  ab grans juýs, 5 per ço que sàpien los  
Ex 7,17  que yo sóm Senyor. Vet que yo fir  ab la verga qui és en la mia mà les aygües 
Ex 7,22 tots los encantadors dels agipcians  ab lurs encantaments, e fo enduraÿt lo cor 
Ex 8,2  que yo percudiré tots los térmens  ab granotes, 3 e bulliran tots los flums  
Ex 8,18  E faheren atratal los encantadors  ab lurs encantasions per ço que aduguessen 
Ex 10,9 E dix Moysèn: –Ab nostres mullers e  ab nostres infans irem, e ab nostres  
Ex 10,9 mullers e ab nostres infans irem, e  ab nostres ovelles e ab nostros bous e ab  
Ex 10,9 infans irem, e ab nostres ovelles e  ab nostros bous e ab tot nostre arnès, cor 
Ex 10,9 nostres ovelles e ab nostros bous e  ab tot nostre arnès, cor gran festa és de  
Ex 10,10  és de nostre Senyor. 10 [*] –[*]  ab vós. ¿Com yo llexaré anar vós e vostres 
Ex 10,24  e vostres infans romanguen  ab nosaltres. 25 E dix Moysèn: –¿Tu deràs  
Ex 10,26  26 E tot nostre bestiar se n’irà  ab nós, axí que no ich romendrà d’él una  
Ex 11,2  are a tot lo poble que parle cascú  ab son amich, e les fembres a lurs veÿnes, 
Ex 12,8  aquella nit, rostides a foch, [*]  ab llatugues agrestes. 9 No menyarets d’  
Ex 12,34  que llevàs, la lur pascha lligade  ab draps sobre lurs muscles. 35 E faeren  
Ex 12,38  companyes e mesclaye gran qui pujà  ab ells, e ovelles e bous e bèsties [*].  
Ex 12,48  48 e si algú palagrí voldrà passar  ab vós en companyia e volrà fer Pasque a  
Ex 13,3 de Agipte, de case de servitut, cor  ab mà fort vos n’ha trets Déu de aquest  
Ex 13,4 no mengets pa llevat. 4 Vuy axirets  ab mes nou de la spiga, 5 e us metrà  
Ex 13,7  menyarets VII dies, e no aparrà  ab tu nenguna cosa llevade ne en les tues  
Ex 13,9 sia tots temps en la tua bocha, cor  ab fort mà tregué a tu nostre Senyor de  
Ex 13,16  entre tos ulls, de açò que  ab mà fort te tregué nostre Senyor de  
Ex 13,19  19 E pres Moysèn la ossa de Josep  ab si, per ço com ell conjurà los fills de 
Ex 13,19 vós, portats-vos-en la mia ossa  ab vós.» 20 E mogueren-se de Sachot e  
Ex 14,6  se en carrera, e pres tot lo poble  ab si, 7 e menà ab si DC carretas triades  
Ex 14,7 e pres tot lo poble ab si, 7 e menà  ab si DC carretas triades un anaven hòmens 
Ex 14,8  de Ysrael; e aquells éran axits  ab mà alte. 9 E com los perseguien los  
Ex 14,19  de Ysrael, e anà detràs ells,  ab ells agualment una colona de nuu [*];  
Ex 14,31  E vaeren los fills de Ysrael que  ab gran mà los havia Déu conbatuts contra  
Ex 15,1  ell ha gitat en la mar lo cavall  ab son cavalcador. 2 La mia forteleza e la 
Ex 15,19  és entrade la cavellaria de Farahó  ab carretes e ab cavalcadors en la mar, e  
Ex 15,19  cavellaria de Farahó ab carretes e  ab cavalcadors en la mar, e ratornaren  
Ex 15,20  totes les fembres aprés de ella  ab tenborets e ab aldufes, 21 segons que  
Ex 15,20  aprés de ella ab tenborets e  ab aldufes, 21 segons que pertayia a  
Ex 16,29  en lo VI dia. Romanga cascú de vós  ab si mateix, e nengú no ischa de son loch 
Ex 16,31 sua sabor quax semblant a crespells  ab mel. 32 E dix Moysèn: –Aquesta és la  
Ex 16,36  la terra de Canahan. 36 E lo almut  ab què mesuraven la magne era la Xª part  
Ex 17,2  lo poble. 2 E pledeyà lo poble  ab Moysèn [*]. [*] –Per què pledejats  
Ex 17,5  Ysrael, e aporte en te mà te verga  ab la qual farist lo flum e vé. 6 E yo  
Ex 17,7 ço con tentaren Déu dient: «¿És Déu  ab nós o no?», apellà lo nom de aquell  
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Ex 18,5  5 E vench Jetró, sogre de Muysèn,  ab los fills e ab la muller de Moysèn, en  
Ex 18,5  sogre de Muysèn, ab los fills e  ab la muller de Moysèn, en lo desert, on  
Ex 18,6  a Moysèn: –Yo, Jetró, vench a tu  ab la muller tua e II fills teus ab ella.  
Ex 18,6 tu ab la muller tua e II fills teus  ab ella. 7 Lo qual axí de casa, e soplegà  
Ex 18,7  e besà-lo e saludaren-se  ab paraules pasificables. E com foren  
Ex 18,12  de Ysrael per ço que menyasen pa  ab ell devant nostre Senyor. 13 E’n l’  
Ex 18,18  cumsumes, tu e lo poble aquest que  ab tu és. Ultre les tues virtuts és aquest 
Ex 18,19  e prin mon consell, e serà Déu  ab tu: sies tu al poble en aquelles coses  
Ex 19,13  morrà de mort.” 13 No toquen a ell  ab la mà, cor ab pedres serà allapidat e  
Ex 19,13  13 No toquen a ell ab la mà, cor  ab pedres serà allapidat e ab setgetes  
Ex 19,13  mà, cor ab pedres serà allapidat e  ab setgetes serà asegetat, sia que sia  
Ex 19,18  ço devellà nostro Senyor sobre ell  ab foch, e puyave lo fum de aquell quaix  
Ex 20,19  19 E digueren a Moysèn: Parle tu  ab Déu, e oyr-t’hem. No parle Déu ab  
Ex 20,19  Déu, e oyr-t’hem. No parle Déu  ab nós per ço que no muyram. 20 E dix  
Ex 20,20  a vós e per ço que sia sa temor  ab vós e que no pecats. 21 E estech lo  
Ex 20,22  “Vós oïts que del cel he perlat  ab vós. 23 No farets Déu d’ergent, ne d’ 
Ex 20,25  altar de pedra, no adifichs aquell  ab pedres doladisses, cor si tu llevaràs  
Ex 21,3  VII any axirà franch de grat. 3 E  ab aytal vestedura com hi entrà e ab aytal 
Ex 21,3 E ab aytal vestedura com hi entrà e  ab aytal n’isque. E si havia muller, sa  
Ex 21,3  E si havia muller, sa muller isque  ab ell ensemps. 4 E si son senyor darà a  
Ex 21,4  del senyor, e ell axirà per cabal  ab son vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo am 
Ex 21,6  [*], e puys forat-li la orella  ab una alena, e serà a ell serf  
Ex 21,14  per auciure son proïsma  ab enguan e’l persegueix, de dins mon  
Ex 21,18  e la I farrà l’altre proïsma seu  ab pedra o ab puyn, e aquell no serà mort  
Ex 21,18  l’altre proïsma seu ab pedra o  ab puyn, e aquell no serà mort mas caurà  
Ex 21,20 20 »E qui farrà son serf o sa serva  ab verga e morrà dejús sa mà, digna serà  
Ex 21,28  franchs. 28 »E si bou ferrà homa  ab corn o a fembra e morran, sia allapidat 
Ex 21,29 si lo bou haurà acustumat de fferir  ab lo corn hir o are haurà III dies, e que 
Ex 21,32  de argent, e lo bou sia allapidat  ab pedres. 33 E si algú cavarà una  
Ex 22,4 deu esser venut. 4 E si serà trobat  ab ell ço que haurà anblat [*], o sia bou  
Ex 22,5  5 E si algú guostarà camp o vinya  ab foch, o hy llexerà sa bístia per ço que 
Ex 22,16  que l’hage esposade [*] dormirà  ab ella, farà a ella adot e pendrà-la  
Ex 22,19  no llexeràs viura. 19 »E qui jaurà  ab bèstia, morrà de mort. 20 »Qui farà  
Ex 22,25  a mon poble e al mesquí que habita  ab tu, no sies a ell axí com a mordiment,  
Ex 22,25  com a mordiment, ne no l’opremes  ab uzura. 26 »Si pendràs penyora de ton  
Ex 22,30  faràs semblantment: VII dies serà  ab sa mara, e en lo VIII dia retràs aquell 
Ex 23,5  oltre, mas aydar-l’has a llevar  ab ell. 6 No’t declinaràs en lo juý del  
Ex 23,19  Senyor ton Déu. »No cogues cabrit  ab la let de sa mara. 20 »Vet que yo  
Ex 23,20 que yo tremet lo meu àngel que vage  ab tu e que’t guort en la via, e que’t  
Ex 23,21  sua veu, e no’t vulles contendra  ab ell, cor no perdonaré vostres colpes  
Ex 23,32  aquells devant vós. 32 No faràs  ab ells dengun fermament, ne ab lurs déus; 
Ex 23,32  faràs ab ells dengun fermament, ne  ab lurs déus; 33 ne no habitaran en la tua 
Ex 24,2  acostaran, ni lo poble no hy puig  ab ell. 3 E vench Moysèn e recomtà al  
Ex 24,8  fermament que fermà nostro Senyor  ab vosaltres sobre totes aquestes  
Ex 24,14 entrò que tornem a vós. E romendran  ab vós Aron e Hur, cor si entra vosaltres  
Ex 25,14  II sercles de l’altre llats, e  ab aquestes barres serà aportade la arque; 
Ex 25,21  lo testament que yo daré a tu  ab la claustra, 22 e aquí’t manaré e  
Ex 26,6 l’altre. 6 E faràs L guanxos d’or  ab què junyiràs les cortines cade una a sa 
Ex 26,11 [*]. 11 E faràs L sivelles de aram,  ab les quals se junyiran les anses o  
Ex 26,17  que una taula se pugua ajunyir  ab la altre, e que en aquesta manera se  
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Ex 26,24  tro a demunt, e la una se tendrà  ab l’altre ab tornets d’or, e les IIs  
Ex 26,24  e la una se tendrà ab l’altre  ab tornets d’or, e les IIs taules qui en  
Ex 26,33 33 E serà enserrat aquest cobriment  ab corbayons d’or, e dintra astarà la  
Ex 27,10 en llonguesa. 10 E faràs XX colones  ab llurs pilars d’aram, e les colones  
Ex 28,1  1 »E tu acoste’t ton frara Aron  ab sos fills, d’enmig dels fills de  
Ex 28,28  los musclos, 28 e estiguen l’efot  ab los anells seus ab los anells sobra los 
Ex 28,28 estiguen l’efot ab los anells seus  ab los anells sobra los musclos ab fil  
Ex 28,28  ab los anells sobra los musclos  ab fil blau, axí que sia feta e romangue  
Ex 28,37  Senyor. 37 E lligaràs aquella  ab fill blau, e serà sobraposada a la  
Ex 28,41  a Aron ton frara e a sos fills  ab ell, e a tots consagraràs les mans e  
Ex 29,12 -n’has sobra lo corn de l’altar  ab lo teu dit, e lo romanent de la sanch  
Ex 29,18  son cap, 18 e ofarràs tot lo moltó  ab ensens sobra l’altar. Oferta és a Déu  
Ex 29,28 la cuxa que depertist del moltó, 28  ab la qual és santificat Aron e sos fills, 
Ex 29,34 entrò al matí, cremaràs lo romanent  ab foch, car altres no’n dèvan manyar,  
Ex 29,40  la Xè part de sèmola neta mesclade  ab oli, que hage masura IIIIª part de un  
Ex 29,44  al tebernacla del testament  ab l’altar, e a Aron ab sos fills per ço  
Ex 29,44 del testament ab l’altar, e a Aron  ab sos fills per ço que servèsquan a mi  
Ex 30,4  que per aquells sien meses barras  ab què sie aportat l’altar. 5 E aquelles  
Ex 30,6  que reta testimoni com perlaré  ab tu. 7 »E Aron perfumarà ensemps sobra  
Ex 30,35  de l’altra, 35 e compondràs-ho  ab temiama per rahó de untar, e sia  
Ex 31,6  de Achisemeoch, del trip de Dan,  ab cor de tota saviesa per ço que fessen  
Ex 31,8  vaxells, e lo canelobra molt pur  ab los seus vaxells, e l’altar de la  
Ex 32,11  pobla lo qual has tret de Agipta,  ab gran forteleza, ab mà fort e poderosa?  
Ex 32,11  tret de Agipta, ab gran forteleza,  ab mà fort e poderosa? 12 ¿E diran los  
Ex 33,3  de mel e de llet. Jo no puyaré  ab tu, cor aquest poble és de dura  
Ex 33,5 de dura servitut. Una vegada puyaré  ab tu e deliré a tu. Ya ara depòs lo teu  
Ex 33,12  no fas a saber a mi quals enviaràs  ab mi. E tu diguist que’ls ma faràs a  
Ex 33,15  E dix Moysèn: –Si tu mateix no vas  ab nós, no’ns tragues d’equest [*], 16  
Ex 33,16 trobada gràcia devant tu, si no vas  ab nós per ço que’ns gloriagem desobra  
Ex 33,21  vegada dix: –Vet ací és lo lloch  ab mi, e staràs sobra la pedra, 22 e com  
Ex 34,2  en lo munt de Sinaý. E astaràs  ab mi en sobiranesa del munt. 3 E nagú no  
Ex 34,3  del munt. 3 E nagú no puig  ab tu, e nengun hom no sia vist ab tu en  
Ex 34,3  ab tu, e nengun hom no sia vist  ab tu en lo munt, ne ovelles ne bous no  
Ex 34,4  havia manat nostra Senyor, e portà  ab si les taules. 5 E com devellàs nostre  
Ex 34,5  Senyor per la nuu, estech Moysèn  ab ell apellant lo nom de nostra Senyor, 6 
Ex 34,9 devant tu, prec-ta que entres ara  ab nós, cor aquest pobla és de dura  
Ex 34,12  12 E guarde’t que null temps  ab los habitadors de aquella terra no  
Ex 34,15  15 No tallaràs fermament  ab nengú d’equelles ragions, ne  
Ex 34,15 d’equelles ragions, ne forniqueràs  ab llurs déus, cor si forniquaves ab los  
Ex 34,15  ab llurs déus, cor si forniquaves  ab los lurs déus e adoraves les ymatges de 
Ex 34,26  Senyor ton Déu. »No coguas cabrit  ab llet de sa mara. 27 E dix nostro Senyor 
Ex 34,27 peraules aquestes tallaré fermament  ab tu e ab Ysrael. 28 E estech aquí ab  
Ex 34,27  aquestes tallaré fermament ab tu e  ab Ysrael. 28 E estech aquí ab nostre  
Ex 34,28 ab tu e ab Ysrael. 28 E estech aquí  ab nostre Senyor Moysèn XL dies e XL nits, 
Ex 34,29  ço cor en companyia havia perlat  ab nostre Senyor. 30 E com lo véran Aron e 
Ex 34,30 lo véran Aron e los fills de Ysrael  ab la cara axí resplandent, taméran-sa  
Ex 34,34 sobra la sua cara. 34 E com perlava  ab nostre Senyor, ell lo’s levava, e com  
Ex 34,34  ell lo hy tornava, e puys perlava  ab los fills de Ysrael totes les coses que 
Ex 34,35  maravallaven-sa, e com perlava  ab ells, ell le’s cobria. 35,Tit Capítol  
Ex 35,5  Senyor, de tota vostra voluntat e  ab alegra cor ofarits aquells al Senyor:  
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Ex 35,29  29 Tots los hòmens e les fembres  ab pensa devota ofariren llurs dons de què 
Ex 36,12 [*] axí que’s pogués junyir la una  ab l’altra. 13 E féu L anells d’or que  
Ex 36,22  posts per ço que’s junyís la una  ab l’altra; e axí ho féu en totes les  
Ex 36,24  de migjorn contra tramuntana, 24  ab XL colones d’argent, II a cascuna de  
Ex 36,26  vers tramuntana féu XX taules 26  ab XL colones de argent, II per cascuna  
Ex 36,34 or, per los quals puga esser portat  ab les barres, les quals atrecí dèvan  
Ex 36,36 e destincta, 36 e IIII colones [*],  ab llurs capitells, totes cubertes d’or,  
Ex 37,9  9 stanent lurs ales a amunt cobrín  ab lurs ales la claustra, raguordant la un 
Ex 37,19  canó tres poms a manera de nou,  ab flos ensemps e ab liris; e en l’altra  
Ex 37,19  a manera de nou, ab flos ensemps e  ab liris; e en l’altra canó havia atressí 
Ex 37,19  atressí III poms a manera de nou,  ab flos ensemps e ab lliris; e aquesta  
Ex 37,19  a manera de nou, ab flos ensemps e  ab lliris; e aquesta matexa obra era en  
Ex 37,20  havia IIII poms a manera de nous,  ab flos e ab lliris en cascú, 21 e les  
Ex 37,20  poms a manera de nous, ab flos e  ab lliris en cascú, 21 e les flos éran  
Ex 37,24 d’or net. 24 E pasava lo canalobra  ab totes ses eynes d’or net I quintar. 25 
Ex 38,10  C colzes, 10 e XX colones de aram  ab lurs fonaments, e los caps de les  
Ex 38,11  devers tramuntana era la tenda  ab les colones e ab los fonaments e ab los 
Ex 38,11  era la tenda ab les colones e  ab los fonaments e ab los caps de les  
Ex 38,11 ab les colones e ab los fonaments e  ab los caps de les colones, tot era de una 
Ex 38,12  cortines de L colzes, e X colones  ab lurs fonaments de aram, e los caps de  
Ex 38,15  cortines de XV colzes de llonch,  ab III colones ab sos fonaments. 16 Atrecí 
Ex 38,15 XV colzes de llonch, ab III colones  ab sos fonaments. 16 Atrecí totes les  
Ex 38,30  del testimoni, e l’altar  ab lo crivell de l’aram e ab tots los  
Ex 38,30 l’altar ab lo crivell de l’aram e  ab tots los vaxells que pertanyen a son  
Ex 38,31  que pertanyen a son ús, 31 [*]  ab les estaques de la cort e de la sua  
Ex 39,3  †bragues† d’or, e cusiren-les  ab fill qui fos entra blau e entra la  
Ex 39,3  obra brodade e’n poguessen cosir  ab les primes colós sots son regiment, 4 e 
Ex 39,26  fills, de lli tortís, 26 e corones  ab lurs corns [*], 27 e bragues a cascú d’ 
Ex 39,30  nostra Senyor; 30 e estrangueren  ab fill blau ab lo mitre, axí com manà  
Ex 39,30  30 e estrangueren ab fill blau  ab lo mitre, axí com manà nostre Senyor a  
Ex 39,32  E adugueren el tabernacla a Moysèn  ab la tenda e ab totes ses eynes, axí com  
Ex 39,32  tabernacla a Moysèn ab la tenda e  ab totes ses eynes, axí com són corbayons, 
Ex 40,4  són manades. E lo canalobra astarà  ab les sues làntees aquí. 5 E l’altar del 
Ex 40,9  oli e untar-n’has lo tabernacla  ab los seus vaxells per ço que sien  
Ex 40,12  e sos fills, e com seran llevats  ab aygua, 13 portaran les santes  
Lv 1,7  -l’han sobra l’altar del foch  ab sos alcles de llenya debans conponides, 
Lv 1,13  los budells e los peus llaveran  ab aygua e sacrificar-ho-han sobra l’ 
Lv 1,17  ales de aquell, ne no ensetarà ne  ab ferra partirà aquella; e perfumar-n’ 
Lv 1,17  e perfumar-n’ha sobra l’altar  ab la llenya qui és sobra lo foch posade.  
Lv 2,13  aportaràs per sacrificar, salaràs  ab sal, ne no aportaràs al fermament del  
Lv 3,10  coha complida endret de l’os, 10  ab los ronyons e ab lo grex que cobre lo  
Lv 3,10  de l’os, 10 ab los ronyons e  ab lo grex que cobre lo ventra, e encara  
Lv 3,15  vidals, 15 e los II llombles  ab lo fetge, qui és sobra aquells prop de  
Lv 4,11  11 E la pell e totes les carns  ab lo cap e ab los peus e ab los budells e 
Lv 4,11  pell e totes les carns ab lo cap e  ab los peus e ab los budells e ab los  
Lv 4,11 les carns ab lo cap e ab los peus e  ab los budells e ab los fems, 12 e ab tot  
Lv 4,11  e ab los peus e ab los budells e  ab los fems, 12 e ab tot lo romanent del  
Lv 4,12  ab los budells e ab los fems, 12 e  ab tot lo romanent del cors traurà fora de 
Lv 6,15  sacerdot I puyn de sèmola mesclada  ab oli e molt ensens, lo qual sia posat  
Lv 6,21  21 La qual fragiran en paella  ab oli, e oferran aquella calent en odor  
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Lv 6,28  de coura, sia respat e puys llevat  ab aygua. 29 »Tots los mascles del  
Lv 7,10  qui ho ofer; 10 vulle’s que sia  ab oli untat o mesclat o sia seque menys  
Lv 7,12  d’oli, e crespells de sèmola fets  ab oli per agual mesclament, 13 e pans  
Lv 7,13  13 e pans llevats sacrificarà  ab lo sacrifici de les gràcies per  
Lv 8,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Prin Aron  ab sos fills e ab llurs vestedures e ab l’ 
Lv 8,2  dient: 2 –Prin Aron ab sos fills e  ab llurs vestedures e ab l’untament de l’ 
Lv 8,2  sos fills e ab llurs vestedures e  ab l’untament de l’oli e un vadel per  
Lv 8,6 ofarí Aron e sos fills e llevà ells  ab aygua, 7 e vestí-li lo vestiment de  
Lv 8,8  li donà lo ephot, 8 e senyí a ell  ab cordes de l’ephot, e ab aquelles adobà 
Lv 8,8  a ell ab cordes de l’ephot, e  ab aquelles adobà l’hossen, en lo qual  
Lv 8,10 Senyor. 10 E aportà untament d’oli  ab lo qual untà lo tabernacla e tot ço qui 
Lv 9,4 de cascú, e ofarits sèmola mesclada  ab oli, cor vuy aparech a vós Déu.” 5 E  
Lv 9,13  a ell depertits per menbres  ab lo cap e cascun menbra ofariren aquell, 
Lv 9,14  14 llevats primerament los budells  ab aygua e los peus. 15 E ofarí-ho per  
Lv 9,19 e la coha de l’ariet e los ronyons  ab lo sèu e la ratela del fetga 20 posaren 
Lv 10,5  -los axí com jeyen, vestits  ab lurs guonelles de lli, e gitaren-los  
Lv 10,14  tu e tos fills e les filles tues  ab tu; a ells e als fills teus són  
Lv 11,27  palmes de tots los animals qui van  ab IIII peus, serà inmunda; si algú tocarà 
Lv 13,45 haurà se vestimenta depertida e irá  ab lo cap nuu, e la vestadura que porterà  
Lv 13,45 vestadura que porterà serà contexta  ab lo caperó ensemps, e clamar-s’ha al  
Lv 14,6  vives, 6 e l’altre ocell pendrà  ab lo fust del sedra e la grana e l’  
Lv 14,10  en sacrifici, que sia mesclada  ab oli [*]. 11 E com lo sacerdot  
Lv 14,31  per la colpa, altra en holocaust,  ab la sua presentalla. 32 »Açò és lo  
Lv 14,42 lloch on haurà llevades aquelles, e  ab altra brach farà axelbar la terra de la 
Lv 14,52  52 e purifiquarà aquella axí  ab la sanch del pardal com en les aygües  
Lv 14,52  pardal com en les aygües vives, e  ab lo pardal viu e ab lo fust e ab la  
Lv 14,52  aygües vives, e ab lo pardal viu e  ab lo fust e ab la grana e ab l’hisop. 53 
Lv 14,52  e ab lo pardal viu e ab lo fust e  ab la grana e ab l’hisop. 53 E com haurà  
Lv 14,52  viu e ab lo fust e ab la grana e  ab l’hisop. 53 E com haurà llexat anar lo 
Lv 14,57  e de diverses colós d’equelles 57  ab què’s pugua conèxer qui és munde o  
Lv 15,5  e les vestedures, e ell, llevat  ab aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 6 E 
Lv 15,11  aquests abans que sien llevats  ab les mans, llevarà la sua vestimenta, e  
Lv 15,11  la sua vestimenta, e llevats  ab aygua, seran no nèdeus entrò al vespra. 
Lv 15,12  e si és de fust, sia llevat  ab aygua. 13 »E si serà sanat aquell qui  
Lv 15,16 de coyt, llevar-s’ha lo cors tot  ab aygua, e serà inmunde tro al vespra. 17 
Lv 15,18  al vespra. 17 [*] 18 E la fembra  ab què haurà jagut llevar-s’ha ab aygua 
Lv 15,18  ab què haurà jagut llevar-s’ha  ab aygua e serà no nèdeha entrò al vespra. 
Lv 15,23  les sues vestedures, e llavat  ab aygua, serà ensutsat tro al vespra. 24  
Lv 15,24  al vespra. 24 E si l’homa jaurà  ab ella en lo temps mestrual de la sua  
Lv 15,27  la sua vestimenta, e ell, llevat  ab aygua, serà inmunda entrò al vespra. 28 
Lv 15,32  e qui són ensutzats per jaure  ab fembra, 33 e de aquelles que han de  
Lv 15,33  de sanch, e dels hòmens qui jauen  ab elles. 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà Déu 
Lv 16,3  e açò se féu en una nuu. 3 Mas  ab açò vendrà Aron en la santadat, que  
Lv 16,19  aquell, 19 e git-ne VII veguades  ab lo dit, e nedeyarà e santificarà ell de 
Lv 16,28  llevarà sa vestimenta e sa carn  ab aygua, e axí entrarà en la albergada.  
Lv 17,7 presentalles de totes les coses [*]  ab les quals són fornicades. Açò serà fur  
Lv 17,8  e dels estranys qui peragrínan  ab vós qui offerrà holocaust o sacrifici 9 
Lv 17,13  e dels estrayns qui peregrinen  ab vós qui casarà cassa de bèstia o de  
Lv 17,13  escamp la sanch sua e cobre-la  ab terra, 14 car la ànima de tota carn en  
Lv 17,15  la sua vestimenta e si matex  ab aygua, e serà ensutzat fins al vespra.  
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Lv 18,14  a se muller, que senguinitat  ab tu és conjunta. 15 »La verguonya de ta  
Lv 18,20  de ton proïsma no participaràs, ni  ab mesclament [*] no seràs ensutzat. 21  
Lv 18,22  22 »Ab mascla no’t mesclaràs  ab participació famanil, car abominació  
Lv 18,23  no participaràs ne t’enllegiràs  ab ella. La dona no’s sotsmetrà a dengun  
Lv 18,23  a dengun animal ni’s mesclarà  ab ell, car lleg peccat és. 24 »No siau  
Lv 18,24  peccat és. 24 »No siau potluats  ab totes aquestes coses en les quals són  
Lv 19,6  quant serà restat en lo terç dia  ab foch ho cremareu. 7 Si nengú aprés II  
Lv 19,19  tues bèsties no faràs participar  ab animals de altra condació o natura, e  
Lv 19,20 la vestiràs. 20 »L’homa si dormirà  ab la fembra ab perticipació de sanch, que 
Lv 19,20 20 »L’homa si dormirà ab la fembra  ab perticipació de sanch, que sia esclava, 
Lv 19,20  encara que sia nobla enperò  ab preu no rehamuda ni donada a llibertat, 
Lv 19,26 mengereu sanch. No fareu adevinació  ab ocells ne observareu los sompnis, 27 ni 
Lv 20,5  consentit a ell perquè fornicassen  ab Maloch d’enmig de son pobbla. 6 »L’  
Lv 20,6  e als ydolatres e haurà fornicat  ab ells, posaré la mia cara contre aquella 
Lv 20,10  de l’altre e adulteri haurà comès  ab muller de son proïsma, de mort muyra,  
Lv 20,11 l’hom com la dona. 11 »Qui dormirà  ab sa madastra e descobrirà la verguonya  
Lv 20,12 sia sobre ells. 12 »Si algú dormirà  ab sa nora, cadescú muyra, car gran peccat 
Lv 20,13  sia sobre ells. 13 »Qui dormirà  ab lo mascla ab participació famanil,  
Lv 20,13  ells. 13 »Qui dormirà ab lo mascla  ab participació famanil, cadescú ha fet  
Lv 20,14 peccat ha obrat; tot viu sia cremat  ab elles; no romendrà tan lleig peccat  
Lv 20,15  peccat entra vosaltres. 15 »Qui  ab bèsties ni ab bestiar participarà, de  
Lv 20,15  vosaltres. 15 »Qui ab bèsties ni  ab bestiar participarà, de mort muyra; la  
Lv 20,16  a qualsevol bèstia, ansemps muyra  ab la bístia; la sanch llur sia sobre  
Lv 20,18  lur iniquitat. 18 »Qui perticiparà  ab fembra en lo flux de sa porgació e  
Lv 20,20 llur malvestat. 20 »Qui participarà  ab la muller de son para o ab la muller de 
Lv 20,20  ab la muller de son para o  ab la muller de son oncla e haurà  
Lv 20,27  de divinació, de mort muyra e  ab pedres sien alepidats; la sanch lur  
Lv 21,4 la qual no és a marit ajustada; 4 e  ab lo príncep de la terra no s’ensutzarà. 
Lv 21,9  filla del sacerdot si serà trobade  ab mal acta e haurà mal trectat lo nom de  
Lv 21,9  mal trectat lo nom de son Déu,  ab flames serà cremada. 10 »Lo sacerdot  
Lv 21,10  mayor entre sos frares, lo qual  ab l’oli sant és untat lo seu cap e les  
Lv 21,15 mescla la generació de son llinatge  ab vulguar de la sua gent, car yo sóm lo  
Lv 22,6 són; e com haurà llevat la sua carn  ab aygua 7 e serà post lo sol, llevors és  
Lv 22,14  afagirà-hy la sinquena part  ab aquella cosa que mengerà, e donar-ho  
Lv 22,23  del Senyor. 23 »Lo bou i la ovella  ab la orella tellada e la coha,  
Lv 22,28  no serà sacrificade en un dia  ab los seus fruyts o fills. 29 »E si  
Lv 23,13  13 e llibamens seran presentats  ab ell: II delmes de sèmola comoltada ab  
Lv 23,13  ell: II delmes de sèmola comoltada  ab oli en perfum del Senyor e olor molt  
Lv 23,18  al Senyor. 18 E presentareu  ab pans VII anyells sence màcula d’un ayn 
Lv 23,18  II moltonets, e seran en holocaust  ab los llibamens seus en olor molt suau al 
Lv 23,20  haurà llevat aquells lo sacerdot  ab pans de promícies devant lo Senyor,  
Lv 23,24  a vosaltres racordable; sonareu  ab trompes e serà nomanat sant. 25 Nenguna 
Lv 24,10 de Ysrael, barallà’s en les tendes  ab un hom de Ysrael, 11 e com blesmàs lo  
Lv 24,16  de nostre Senyor, de mort muyra,  ab pedres sia allapidat per tota la  
Lv 24,16  lo nom del Senyor, de mort muyra,  ab pedres sia allapidat. 17 »Qui farirà e  
Lv 24,23 qui havia blesmat fora les tendes e  ab pedres lo destrenguéran. E faéran los  
Lv 25,6  teu e al palagrí qui habita  ab tu; 7 a les bísties e bestiar les coses 
Lv 25,35 axí com estranger e palegrí e viurà  ab tu, 36 no prengues uzura d’ell ni pus  
Lv 25,37  37 La tua picúnia no donaràs a ell  ab uzura, ni sobresabundàncies de fruyts  
Lv 25,41  envers tu, 41 e aprés n’exirà  ab sos fills e tornerà a le sua generació  
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Lv 25,42  de la terra de Agipta, no vendran  ab títol de esclaus. 43 No aflaguesques a  
Lv 25,46  aquests haureu per asclaus, 46 e  ab dret de haratatge los rametreu als  
Lv 25,52 preu; 52 e si de poch, poserà conte  ab ell segons lo nombre dels ayns, retrà  
Lv 25,53  comprador. 53 Los que abans serví  ab lo lloguer ne rebratran. No aflagiràs a 
Lv 25,54  raembra, en l’ayn jubileu axirà  ab sos fills. 55 »Car meus són tots los  
Lv 26,9 montiplicats e fermaré lo meu pacta  ab vosaltres; 10 mengereu les coses molt  
Lv 26,23  e caminareu per lo contrari  ab mi, 24 yo de sert caminaré ab vosaltres 
Lv 26,24  ab mi, 24 yo de sert caminaré  ab vosaltres per lo contrari, e farir-  
Lv 26,28  e caminareu contra mi, 28 yo iré  ab furor contrària envers vosaltres e  
Lv 26,40  de llurs malvestats e de sos mals,  ab los quals se són capgirats e llunyats  
Lv 26,42  de la amistansa e pacte que fermí  ab Jacob e Isach e de Abram, de la terra  
Lv 26,44  e que fos trenquat lo meu pacte  ab ells, car yo sóm lo Senyor Déu de ells, 
Ex 10,9  no peresca [*]. 9 E dix Moysèn:  –Ab nostres mullers e ab nostres infans  
Lv 18,20 ni descobriràs la sua verguonya. 20  »Ab la muller de ton proïsma no  
Lv 18,22  de ton Déu. Yo sóm lo Senyor. 22  »Ab mascla no’t mesclaràs ab participació 
Lv 18,23  famanil, car abominació és. 23  »Ab nenguna bístia no participaràs ne t’  
Lv 19,29 vosaltres. Yo són lo Senyor. 29 »No  abandons la tua filla, perquè no astiga  
Ex 1,19  ho saben fer axí bé con nós, e  abans que nós vinguam ya és fet per elles. 
Ex 10,14 tot nombre, axí que no foren tantes  abans de aquell temps ne aprés, 15 e  
Ex 12,34  34 E portà-se’n lo poble,  abans que llevàs, la lur pascha lligade ab 
Ex 22,16 sua obra. 16 »Si algú forcerà verja  abans que l’hage esposade [*] dormirà ab  
Ex 22,26  penyora de ton proÿsma vestiment,  abans del sol colguant la torna a ell, 27  
Ex 23,28  fitblerà aveu e cananeu e hateu  abans que tu entres. 29 »No gitaré ells  
Lv 14,36  les universes coses de la sua casa  abans que ell entra en aquella e que veja  
Lv 15,11  11 E tot hom qui toquaran aquests  abans que sien llevats ab les mans,  
Lv 18,28  he vomitade la gent qui és astada  abans de vosaltres. 29 Tota ànima qui farà 
Lv 25,31  dret de camps serà venuda, que si  abans remuda no serà, en lo gibileu  
Lv 25,53  dels ayns al comprador. 53 Los que  abans serví ab lo lloguer ne rebratran. No 
Ex 18,3  la qual ell havia jaquide, 3  abdós fills de aquells, los quals la un de 
Ex 28,25  cadenes de l’estrem donarà sobra  abdós los encastaments en cascun llats  
Lv 3,4  e lo grex tot qui dins ell és 4 en  abdós los ronyons, e en los lombles, e en  
Lv 19,20 ni donada a llibertat, seran betuts  abdosos e no morran, car no fonch franqua. 
Lv 20,11  de son para, de mort múyran  abdosos; la sanch d’ells sia sobre ells.  
Lv 20,20  e de sa parentat, portaran  abdosos lo seu peccat; sence fills morran. 
Ex 4,29  que menave fer. 29 E vengueren  abdozos e ajustaren tots los vells de  
Ex 12,22  e salpaçar-n’hets lo llindar e  abdozos los perestatges. E nagú de vós no  
Ex 22,9  lo jutge, lo jutge veya la rahó de  abdozos, e aquell que dirà lo jutge  
Ex 35,35  de Dan, serà son conpanyó, 35 car  abdozos han la siència per ço que fesen la 
Lv 7,4  grex qui cobren les entràmenes 4 e  abdozos los ronyons, e lo sèu demont ells, 
Lv 8,25  los ronyons e los budells [*] e  abdozos los llombles pres, e la cama  
Lv 20,19 de la sua carn descobrirà; portaran  abdozos llur malvestat. 20 »Qui  
Ex 28,7 e de lli tortís, obra brodade, 7 de  abdues les spatlles juyens d’amdosos los  
Ex 28,27  anells d’or e matràs-los sobra  abdues les espatlles desobra que raguorden 
Ex 34,29  Moysèn del mont de Sinaý, tenia  abdues les taules del testament, e no  
Lv 7,30  la porta del tabernaccla, e com  abdues les coses ofertes a Déu seran  
Ex 2,17 ’s Moysès e defançà les infantes e  abeurà les ovelles. 18 E com elles foren  
Ex 2,19  e encara pohà a nós aygua e  abeurà nostres ovelles. 20 E ell los dix:  
Ex 2,16  pohar aygua e unplir les picas per  abeurar lo bestiar de lur para. 17 E  
Ex 6,24  de Coré foren Eser e Halcanà e  Abisab. E aquests són los parentats de  
Ex 24,1 a nostro Senyor, tu e Aron, Nadab e  Abiú e LXX vells de Ysrael, e adoraràs de  
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Ex 28,1  a mi, axí com Aron e Nadap e  Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E faràs  
Lv 10,1 llurs. 10,Tit Capítol X 1 E Nadap e  Abiú, fills de Aron, prenguéran llurs  
Ex 15,8  La ona decorrech e estech, als  abizos foren rabblits enmig de la mar. 9  
Lv 11,10  aygües qui’s moven com en mar, és  abominabla a vós; 11 [*] les llurs carns  
Lv 11,20  anant sobra IIII peus serà  abominabla a vós. 21 E qualquequal anirà  
Lv 11,41  ço que grepona sobra la terra sia  abominable a vós, e no ho mengerets en  
Lv 11,42  molts peus [*], no’n mengets, car  abominable és. 43 No vullats meynspresar  
Lv 11,12  ales ne asquata en les aygües són  abominables a vós. 13 »E aquestes són de  
Lv 18,22  ab participació famanil, car  abominació és. 23 »Ab nenguna bístia no  
Lv 18,26  e no fareu denguna de aquestes  abominacions, axí lo habitant en la terra  
Lv 20,23  coses faeren, de què les he  abominades. 24 E a vosaltres parle: Posaÿu 
Lv 26,30  vostres ýdoles, e la mia ànima vos  abominarà 31 en tant que les vostres  
Ex 2,24  ’s de la covinence que féu ab  Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 e raguordà 
Ex 3,6 –Yo sóm lo Déu de tos pares, Déu de  Abram e lo Déu de Ysach e lo Déu de Jacob. 
Ex 3,15  pares ma tremat a vós, Déu de  Abram e de Ysach e de Jacob, dient: Aquest 
Ex 3,16  pares aparech a mi, lo Déu de  Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob ma 
Ex 4,5  que aparech Déu de tos pares,  Abram, Ysach e Jacob. 6 E dix-li altre  
Ex 6,3  –Yo sóm lo Senyor 3 qui aparaguí a  Abram e Ysach e Jacob en Déu totpoderós, e 
Ex 6,8  la mia mà per ço que donàs ella a  Abram, Ysach e Jacob, e yo daré aquella a  
Ex 32,13  de ton pobla. 13 Ramembre’t de  Abram, de Ysach e da Jacob, tos servidors, 
Ex 33,1  de Agipta, en la terra que juré a  Abram, Ysach e Jacob, dient: “A le tua  
Lv 26,42  que fermí ab Jacob e Isach e de  Abram, de la terra de sert ma menbraré, 43 
Lv 14,32 qui no pot haver totes coses en son  abundament. 33 E perlà Déu a Moysèn e Aron 
Lv Expl Ysrael en lo munt de Sinaý. Expl Ací  acaba lo terç libra, de Llivítich.  
Ex 39,31  nostre Senyor a Moysèn. 31 E fou  acabade tota la obra del tabernacla [*]  
Ex 39,43  viu que totes aquestes coses éran  acabades axí com havia manat a ell nostre  
Ex 5,14  los fills de Yraell que no podían  acabar la obra, batuts per los  
Ex 32,30  Senyor e veuré per ventura si poré  acabar que us perdó vostres peccats. 31 E  
Ex 28,19  19 la terce sarà de ligírius e de  àcates e de amatistes; 20 la IIIIª de  
Lv 22,20  haurà, no la presenten ni serà  acceptabla. 21 »Hom qui presenterà víctima 
Lv 1,4  desobra lo seu cap, e serà pus  acceptable e a ell pus profitós. 5 E  
Lv 22,21  sens màcula la presentarà que  acceptable sia; nenguna màcula no serà en  
Ex 12,16 e no farets nenguna obra entre vós,  acceptats aquells qui són diputats a  
Ex 39,12 jaspis; 12 e en lo terç, lligírius,  àchates e amatistes; 13 e en lo quart,  
Ex 38,23  a ell per companyó Holiap, fill de  Achimach, del trip de Dan, qui era mestra  
Ex 35,34  en lo seu cor. E Holiap, fill de  Achisamech, del trip de Dan, serà son  
Ex 31,6  a ell per companyó Holiab, fill de  Achisemeoch, del trip de Dan, ab cor de  
Ex 3,5  sóm! 5 Dix a ell: –No t’acostes  ací. Descalce’t lo calsament de tos peus, 
Ex 8,19  encantadors [*]: –Lo dit de Déu és  ací. E fo enduraït lo cor de Farahó e no  
Ex 24,14 14 e dix als vells: –Esperats-vos  ací entrò que tornem a vós. E romendran ab 
Ex 33,21 visque. 21 E altra vegada dix: –Vet  ací és lo lloch ab mi, e staràs sobra la  
Ex 3,4 dix: –Moysèn, Moysèn! E ell respòs:  –Ací sóm! 5 Dix a ell: –No t’acostes ací. 
Ex Expl Ysrael per totes llurs mugudes. Expl Ací fenex lo segon libra, lo qual ha nom  
Lv Expl  de Ysrael en lo munt de Sinaý. Expl Ací acaba lo terç libra, de Llivítich.  
Ex 1,18 -les-sa venir e dix: –Per què és  açò que no volets fer ço que jo us he  
Ex 2,1  -la. 2,Tit Capítol II 1 E aprés  açò, axí un homa de la casa de Lleví, e  
Ex 2,15  és la cosa.» 15 E Farahó sabé  açò, e volch-lo auciura, a Moysèn. E  
Ex 3,12  E dix-li Déu: –Yo saré ab tu, e  açò serà senyal que yo’t tramet: com  
Ex 3,20  fahedores enmig d’ells, e aprés  açò lexarà vós. 21 E yo daré gràcia al  
Ex 3,22  o d’or o vestidures, e posarets  açò sobra los fills e les filles vostres,  
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Ex 4,2 Senyor.” 2 E dix Déu a ell: –Què és  açò que tens en la mà tua? E ell respòs:  
Ex 4,11  lo veura al cech? ¿No hu he fet yo  açò? 12 Donchs, are vé e yo saré en la tua 
Ex 4,22 que no lex lo meu poble. 22 E diràs  açò a Faraó: “Açò diu nostre Senyor: Mon  
Ex 5,1 adoraren. 5,Tit Capítol V 1 E aprés  açò, entraren Moysèn e Aron devant Farahó  
Ex 5,15  a Farahó dient: –Per què fas  açò contra nós, qui som tos serfs? 16  
Ex 5,17  vagats en ociositat, e per amor de  açò diets: “Anem e sacrificarem a Déu.” 18 
Ex 6,6  la mia covinensa. 6 E per amor de  açò dich als ffills de Yraell: “Yo són lo  
Ex 7,17  ço vet què diu nostre Senyor: En  açò entanes que yo sóm Senyor. Vet que yo  
Ex 9,16  de la terra. 16 E per amor de  açò yo t’he pozat, que mostra a tu ma  
Ex 10,7  de Farahó: –Per què sofarim nós  açò? Llexem anar los hòmens per ço que  
Ex 10,11  e sacrificats a nostre Senyor, cor  açò demanats vosaltres. E mantinent se  
Ex 11,1  plaga, e Agipte atrecí, e aprés de  açò llexar-vos-ha axir. 2 Digues,  
Ex 11,8  poble qui és sotmès a mi”. E aprés  açò axireu. 9 E axí-ce’n Moysèn molt  
Ex 12,47  dels fills de Ysrael faheren  açò, 48 e si algú palagrí voldrà passar ab 
Ex 13,14  demanaran tos fills demà: “Què és  açò?”, tu respondràs a ells: “En mà fort  
Ex 13,15  nat de les bèsties. E per amor de  açò yo sacrifich a nostre Senyor tot lo  
Ex 13,16  de ramenbrament entre tos ulls, de  açò que ab mà fort te tregué nostre Senyor 
Ex 14,11  per morir? ¿Per què has volgut fer  açò, que’ns traguesses de Agipte? 12 ¿No  
Ex 16,5  lo dia VI collían-ne dos tans de  açò que solien cullir per sengles dies. 6  
Ex 16,15  «Man hu?», qui vol dir: «Què és  açò?», cor no sabien què s’era. Dix-los 
Ex 16,16  qual menà nostre Senyor: Culla de  açò cascú aytant con n’hage mester a  
Ex 16,23 Moysèn, 23 e ell dix-los: –Açò és  açò que ha perlat Déu: Lo repòs del  
Ex 16,23  tot ço que devets coure, cohets. E  açò que us sobrerà, estoyats-ho entrò a  
Ex 16,25  és de nostre Senyor, e per amor de  açò no’n trobarets vuy al camp. 26 En lo  
Ex 16,26  de nostre Senyor, e per amor de  açò no’n trobarets. 27 E vench lo setè  
Ex 17,14  14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu  açò per ramenbransa en lo libra, e lliure  
Ex 18,14 que ell feya al pobla, dix: –Què és  açò que tu fas al poble? Per què seus tu  
Ex 18,23  ho poran sofarir. 23 E si tu fas  açò, tu complexs lo ministeri de Déu, e  
Ex 18,24  lloch en pau. 24 E com Moysèn oý  açò, ell féu tot ço que ell li consellà.  
Ex 19,3  a le casa de Jacob, e anunciaràs  açò a le case de Ysrael: 4 “Vós mateix  
Ex 19,21  per veura al Senyor, e que per  açò no parís d’ells la meyor part, 22 e  
Ex 20,11 reposà en lo VII dia, e per amor de  açò beneý Déu lo dia del disapte e’l  
Ex 20,18 botzina e veya lo munt fumar, e per  açò, de por, estigueren de lluyn. 19 E  
Ex 21,28  e lo senyor del bou serà quiti de  açò; 29 mas si lo bou haurà acustumat de  
Ex 22,3 Mas si serà axit lo sol e sdevendrà  açò que face homey, ell deu morir. E si  
Ex 22,8  jutge e jurerà que no mès sa mà en  açò de son companyó 9 e sobre cosa de  
Ex 22,10  per altre, e nenguns no veuran  açò, 11 lo sagrement deu esser enmig d’  
Ex 23,11  menjaran les bèsties del camp; e  açò matex faràs de ta vinya e de ton  
Ex 26,12 que sia feta una [*] de totes. 12 E  açò que sobre serà en les cortines que  
Ex 27,21  vespres tro al matí devant Déu. E  açò serà perdurable coltivament als fills  
Ex 29,2  sia untat d’oli [*]; emperò tot  açò faràs de farina de forment. 3 E posar  
Ex 29,28  és santificat Aron e sos fills, e  açò caurà en part a Aron e a sos fills en  
Ex 29,38  aquell serà santificat. 38 »E  açò és alò que faràs en l’altar cascun  
Ex 30,25  net I sister. 25 E configiràs tot  açò, e untaràs d’equest ungüent d’oli  
Ex 30,26  per fer obra de untament. 26 E de  açò untaràs lo tabernacla del testimoni e  
Ex 30,29 e seran sant de sans, e qui toquarà  açò serà santificat. 30 E untaràs Aron e  
Ex 30,36  molt digna a santificació. 36 E de  açò pendràs e ratornar-ho-has en  
Ex 31,16 colguen aquell en lurs generacions;  açò és covinensa enpertostemps 17 entra mi 
Ex 32,5 de terra de Agipta! 5 E con Aron oý  açò, adificà altar devant ell, e alçà sa  
Ex 35,26 vermelles 26 e pèlls de cabres; tot  açò faeren per lur pròpria voluntat. 27 E  
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Ex 38,3  e ensencés, e tanalles. Tot  açò féu de aram. 4 E féu †a la ara† a  
Lv 1,9 seran bé llevats en aygua; e posarà  açò lo secerdot sobra l’altar en  
Lv 1,9  sobra l’altar en holocaust, cor  açò és suau odor a nostra Senyor. 10 »E si 
Lv 1,13  han sobra l’altar en holocaust, e  açò és molt suau odor a nostre Senyor. 14  
Lv 3,5  totes les parts de dins, 5 de tot  açò face perfum sobra l’altar, posat  
Lv 4,10  del pasificament, e farà perfum de  açò sobra l’altar dels holocausts. 11 E  
Lv 4,22  príncep contre un hom més de  açò que nostre Senyor veda per ignorància, 
Lv 5,16 segons lo pes del santuari, 16 e de  açò que aportarà sa restituesca lo dan, e  
Lv 6,18  dels [*] de Aron menyaran ella, e  açò sia fur per tostemps a vostres  
Lv 7,2 »Santa dels sants és, 2 per amor de  açò allà on deguollaran lo holocaust  
Lv 7,5 sacerdot perfum sobre l’altar, car  açò és perfum a nostre Senyor per la  
Lv 8,27  lo sèu e la cama dreta. 27 Tot  açò ensemps lliurà a Aron e a sos fills.  
Lv 8,32  e sos fills menyaran ells.” 32 E  açò que romandrà de la carn e dels pans,  
Lv 9,24  sobre l’altar. E com lo pobla viu  açò, lloharen nostra Senyor e gitaren-se 
Lv 10,3 Déu. 3 E dix Moysèn a Aron: –Açò és  açò que parlà nostre Senyor: Yo seré  
Lv 11,33  astat serà ensutzat, e per amor de  açò deu esser trenquat. 34 Tots los  
Lv 13,12  la carn, del cap entrò als peus,  açò serà a vista dels ulls del prevera, 13 
Lv 13,28  de cremament és, e per amor de  açò sia mundat, cor sicatrichs és de foch. 
Lv 13,43  serà blanqua color o roge, 43 e  açò veurà lo secerdot, comdapne-lo que  
Lv 13,52  que serà atrobat, 52 e per amor de  açò sia cramada a flama de foch. 53 E si  
Lv 14,6  sedra e la grana e l’hisop, tot  açò benyaràs en la sanch de l’ocell  
Lv 14,7 sanch de l’ocell deguollat. 7 E de  açò salpusch aquell qui és mundat VII  
Lv 14,51  e en les aygües vives atrecí, e de  açò salpuscarà la casa per VII vegades, 52 
Lv 16,2  cor yo aparaguí sobre la cuberta e  açò se féu en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà 
Lv 16,3  e açò se féu en una nuu. 3 Mas ab  açò vendrà Aron en la santadat, que oferrà 
Lv 16,11 anar aquell en lo desert. 11 »E com  açò serà fet, ofira lo tor e prech per si  
Lv 16,16  e de lurs peccats, e segons tot  açò ferà en lo tabernacla del testimoni  
Lv 16,28  ensemps. 28 E qualquequal cremarà  açò, llevarà sa vestimenta e sa carn ab  
Lv 16,29  axí entrarà en la albergada. 29 »E  açò serà a vós en fur perdurabla: en lo  
Lv 16,34  e a l’univerç pobbla. 34 »E  açò serà a vós fur llegítim e perdurabbla  
Lv 17,5 enmig de son pobla. 5 E per amor de  açò deven ofarir sacrifici e dons los  
Lv 17,12  e perdonarà. 12 E per amor de  açò dixí als fills de Ysrael: Tota ànima  
Lv 20,19 de part de mara no descobriràs. Qui  açò farà la difamació de la sua carn  
Lv 22,24  al Senyor, e en la vostra terra  açò en nenguna manera no façats. 25 De la  
Lv 24,20  donada, aytal la sostendrà e de  açò serà destret. 21 »Qui matarà bístia,  
Lv 25,54  forçadement devant tu. 54 E si per  açò no’s porà raembra, en l’ayn jubileu  
Ex 3,15  E dix Déu altra vegade a Moysèn:  –Açò diràs als fills de Yraell: “Lo Senyor 
Ex 4,5  -la, e mantinent tornà verga. 5  –Açò és fet per ço que crèguan que aparech 
Ex 4,22  meu poble. 22 E diràs açò a Faraó:  “Açò diu nostre Senyor: Mon fill primer  
Ex 5,1 Aron devant Farahó e diguéran-li:  –Açò diu nostre Senyor Déu de Yraell:  
Ex 8,1  –Intra a Farahó e digues a ell:  “Açò diu nostre Senyor: Llexa anar lo meu  
Ex 8,20  axiràs a les aygües e diràs a ell:  “Açò diu Déu: Llexa anar lo meu poble per  
Ex 9,1  a Farahó, e parle a ell e dix:  “Açò diu nostre Senyor Déu dels hebreus:  
Ex 9,13  està devant Faraó, e digues a ell:  “Açò diu nostre Senyor, Déu dels hebreus:  
Ex 10,3  e Aron a Farahó, e diguéran a ell:  –Açò diu nostre Senyor, Déu dels hebreus:  
Ex 11,4  e devant tot lo poble. 4 E dix:  –Açò diu nostre Senyor: “En la [*] nit  
Ex 16,23 -ho a Moysèn, 23 e ell dix-los:  –Açò és açò que ha perlat Déu: Lo repòs  
Ex 19,3  Déu apellà Moysèn del munt, e dix:  –Açò diràs a le casa de Jacob, e  
Ex 20,22 què era Déu. 22 E dix Déu a Moysèn:  –Açò diràs als fills de Ysrael: “Vós oïts  
Ex 30,13  en ells quant comtats saran. 13  Açò darà cascú qui passarà al nom: mig  
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Ex 32,27  de Lleví, 27 als quals ell dix:  –Açò diu nostre Senyor Déu de Ysrael: “L’ 
Lv 1,17 llenya qui és sobra lo foch posade.  Açò és holocaust e oferena de suau odor a  
Lv 10,3  devant Déu. 3 E dix Moysèn a Aron:  –Açò és açò que parlà nostre Senyor: Yo  
Lv 14,32  ab la sua presentalla. 32  »Açò és lo sacrifici del llebrós qui no  
Lv 17,7  [*] ab les quals són fornicades.  Açò serà fur perdurabla en aquells, e  
Ex 32,14  posseyrets aquella tostemps.” 14 E  aconortà’s nostre Senyor, e no féu lo mal 
Ex 32,12  Rapòs-sa la tua ira, e sies  aconortat sobra la maleza de ton pobla. 13 
Ex 14,27  E los agepcians volgueren fogir, e  aconsaguiren-los les aygües e  
Ex 21,14 degua fogir. 14 E si algú aguoytarà  acordadement per auciure son proïsma ab  
Lv 26,25 mia amistanse o pacte. E com haureu  acorriment en les siutats, tramatré  
Ex 12,48  tots los mascles de aquell; adonch  acost-sa a selebrar, e serà axí com  
Ex 21,6 son senyor a ell devant lo jutge, e  acost-se a le porte [*], e puys forat- 
Lv 21,18  no presenta pa al seu Déu 18 ni s’ acost al seu servey. Si orp serà o  
Lv 21,23  que dintre lo vel no entra ni s’ acost a le are, car màcula ha e ensutzar  
Lv 21,21  màcula de la sament da Aron no s’ acosta a presentar víctima al Senyor, ni  
Ex 20,21  lo poble de lluny, e Moysèn se  acostà a le calige en què era Déu. 22 E  
Lv 9,8  Senyor. 8 E mantinent Aron se  acostà a l’altar e deguollà lo vadell per 
Lv 7,12  12 »E si la oferena serà per  acostament de gràcia, ofiren pans sens  
Ex 22,8  8 e si no serà atrobat lo lladre,  acostar-s’ha lo senyor de la casa al  
Ex 29,8 aquesta manera consagraràs ell. 8 E  acostar-t’has a sos fills de aquell, e  
Ex 34,30  axí resplandent, taméran-sa de  acostar-ce prop d’ell. 31 E apellats  
Lv 22,3  aprés de ells: »Tot hom qui s’ acostarà de vostre generació en aquelles  
Ex 24,2  al Senyor, e aquells no s’hi  acostaran, ni lo poble no hy puig ab ell.  
Ex 28,43  tabernacla del testament e com sa  acostaran a l’altar per ço que aminéstran 
Ex 29,10  untades les mans de aquell, 10  acostaràs lo [*] devant lo tabernacla del  
Ex 40,12 ço que sien sants dels sants. 12 »E  acostaràs Aron defora del tabernacla del  
Lv 18,14 de ta mara no la descobriràs, ne t’ acostaràs a se muller, que senguinitat ab  
Lv 18,19  »A le dona qui ha de sa flor no t’ acostaràs, ni descobriràs la sua  
Ex 14,9 E com los perseguien los agipcians,  acostaren-ce a ells, qui posaven prop la 
Ex 32,19  és de hòmens cantants. 19 E com sa  acostàs a la posade, ell viu lo vadell e  
Lv 25,49  para o de part de mara, e son cozí  acostat de parentiu; e si ell se porà  
Ex 3,4  4 E viu nostre Senyor que ell sa  acostava per veura, e apellà’l del mig de 
Ex 28,1  28,Tit Capítol XXVIIIIº 1 »E tu  acoste’t ton frara Aron ab sos fills, d’ 
Lv 9,7  la glòria d’ell. 7 E dix a Aron:  –Acoste’t a l’altar e sacrifica per ton  
Lv 10,3  seré santificat en aquells qui s’ acosten a mi, e devant tot lo poble seré  
Ex 3,5  –Ací sóm! 5 Dix a ell: –No t’ acostes ací. Descalce’t lo calsament de  
Ex 19,12  -vos que no puyets al munt ne us  acostets a les sues fins, cor tot hom qui  
Ex 19,15  aperallats en lo terç dia, e no us  acostets a vostres mullers. 16 E com fo  
Lv 21,9 del sacerdot si serà trobade ab mal  acta e haurà mal trectat lo nom de son  
Ex 21,7  no axirà axí com lo serf ha  acustumat d’exir; 8 mas si desplaurà en  
Ex 21,29  de açò; 29 mas si lo bou haurà  acustumat de fferir ab lo corn hir o are  
Lv 19,26  26 »No mengereu sanch. No fareu  adevinació ab ocells ne observareu los  
Ex 1,21  ço con les madrines tameren Déu,  adificà a elles cases. 22 E manà Farahó a  
Ex 32,5  de Agipta! 5 E con Aron oý açò,  adificà altar devant ell, e alçà sa veu e  
Ex 1,11  ço que aflegisen ells. E adonchs  adificaren ciutats als tebernacles de  
Ex 40,15  en lo primer dia del mes, fo  adificat e adobat lo tabernacla. 16 E  
Ex 24,4 de nostro Senyor. E llevà’s matí e  adifichà altar a la reÿl del munt, e XII  
Ex 20,25  E si faràs a mi altar de pedra, no  adifichs aquell ab pedres doladisses, cor  
Ex 40,16 16 E dressà Moysèn lo tabernacla, e  adobà sos pilars, e mès ses posts, e  
Lv 8,8  cordes de l’ephot, e ab aquelles  adobà l’hossen, en lo qual era doctrina e 
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Ex 29,5  e l’hossen, †e adobaràs ells en  adobament de l’ephot†, 6 e matràs la  
Ex 29,5 lo pali de l’ephot e l’hossen, †e  adobaràs ells en adobament de l’ephot†, 6 
Ex 40,15  primer dia del mes, fo adificat e  adobat lo tabernacla. 16 E dressà Moysèn  
Ex 2,10  ’l-ma bé, 10 cor ell ha la mia  adobció en loch de fill. E ella apellà lo  
Ex 6,3  en Déu totpoderós, e en lo meu nom  Adonay, lo qual fiu seber a ells, 4 e fiu  
Ex 12,48  tots los mascles de aquell;  adonch acost-sa a selebrar, e serà axí  
Ex 1,11  obra per ço que aflegisen ells. E  adonchs adificaren ciutats als tebernacles 
Ex 5,5  obres? Anats fer vostros fets! 5 E  adonchs Faraó dix a son consell: –Molt és  
Ex 14,25  -les en la pregoneza. E diguéran  adonchs los agipcians: –Fogiam devant  
Ex 17,8  sobre los fills de Ysrael». 8 E  adonchs vench Amalech per combatra los  
Lv 13,15  carn és viva en aquell e parrà, 15  adonchs lo secerdot jutgerà ell per  
Lv 14,19  e farà lo sacrifici per peccat, e  adonchs deguollarà lo holocaust 20 e  
Lv 16,20  e lo tabernacla e l’altar,  adonchs ofira lo cabrit viu. 21 E posade  
Ex 15,1  son serf. 15,Tit Capítol XVI 1  Adonchs cantà Moysèn e los fills de Ysrael 
Lv 5,18 de la extimació del peccat. Lo qual  ador per ell, cor no sabent ho féu, e serà 
Ex 8,30  30 E axí Moysèn devant Farahó e  adorà nostre Senyor, 31 lo qual féu segons 
Ex 12,27  E encorbà-sse lo poble e  adorà. 28 E axiren los fills de Ysrael,  
Ex 34,8 ’s Moysèn, e encorbà’s en terra e  adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo trop gràcia 
Ex 34,14 e lurs ymatges [*]. 14 »E no vulles  adorar déus astrayns. Nostre Senyor és  
Ex 20,5  ne en la terra dejús [*]. 5 »No  adoraràs ni soplicaràs ells ni’ls colràs, 
Ex 23,24  als quals yo contrestaré. 24 No  adoraràs los déus de aquells, ne colràs  
Ex 24,1  e Abiú e LXX vells de Ysrael, e  adoraràs de lluyn. 2 E solament Moysèn s’ 
Ex 8,29  dix Moysèn: –Yo axiré devant tu, e  adoraré nostre Senyor que tolgue les  
Ex 8,26  de totes les obres† dels agipcians  adorarem e sacrificarem al Senyor Déu  
Ex 4,31  lur aflicció, e encorbaren-ce e  adoraren. 5,Tit Capítol V 1 E aprés açò,  
Ex 32,8  ci un vadell de scança, e han-lo  adorat e han-li sacrificat, e han dit:  
Ex 33,10  tabernacla. E astaven ells aquí e  adoraven defora llurs tabernaccles. 11  
Ex 34,15  si forniquaves ab los lurs déus e  adoraves les ymatges de aquells, apellar- 
Lv 14,53  lo pardal volar al camp delliura,  adorerà per la casa e serà mondade per  
Ex 11,8  aquests serfs a mi –dix Faraó– e  adoreu-ma dient: “Ix tu e tot lo poble  
Lv 26,1  pozareu en vostre terra perquè  adoreu aquella, car yo sóm lo Senyor Déu  
Ex 25,7  de unicle e pedres presioses per  adornar ephot e encare la racional. 8 E  
Ex 35,9  de unicla e pedres presioses a  adornar lo hossen e ll’ephot. 10 »E  
Ex 22,16  [*] dormirà ab ella, farà a ella  adot e pendrà-la per muller. 17 E si lo  
Ex 32,7 cor lo teu pobla ha peccat, lo qual  adugist de terra de Agipta, 8 e tost se  
Ex 32,24  qui hage aur?” E portaren or e  aduguéran-lo a mi, e yo gití aquell en  
Lv 24,23 perlà Moysèn als fills de Ysrael, e  aduguéran aquell qui havia blesmat fora  
Ex 39,32  manat nostre Senyor a Moysèn. 32 E  adugueren el tabernacla a Moysèn ab la  
Ex 8,18  ab lurs encantasions per ço que  aduguessen poys, e no ho poguéran fer.  
Ex 29,46  yo só lo Senyor Déu d’ells, qui  aduguí a ells de terra de Agipta per ço  
Lv 11,45  terra, 45 car yo sóm lo Senyor qui  aduguí a vós de terra de Agipta per ço que 
Ex 32,23  qui’ns guien, cor Moysès, qui’ns  aduig de terra de Agipta, no sabem què li  
Lv 20,10  algú la muller de l’altre e  adulteri haurà comès ab muller de son  
Ex 29,5  e llavaràs ells en aygües. 5 E  aduràs a Aron los vestiments, ço és a  
Ex 40,4 dresaràs devant aquella lo vel. 4 E  aduràs aquí la taula e arrezaràs tot son  
Ex 8,5  e encare sobre los estanys, e  aduré granotes sobra la terra de Agipta.”  
Ex 10,4  4 E si no ho vols fer, vet que yo  aduré [*] de terra llegosta en les tues  
Ex 12,42  observadora a nostre Senyor, cor  adux a ells de la terre de Agipte; aqueste 
Lv 13,2  o nexensa axí com de llepra, sia  aduyt a Aron sacerdot o algú de sos fills. 
Lv 14,2  com hom lo deurà mundar: »Serà  aduyt al prevera, 3 e axirà lo prevera  
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Lv 10,18  davant nostre Senyor. 18 E no fo  aduyta la sanch de aquell a le santadat, e 
Lv 25,38  sóm lo Senyor Déu vostre qui us he  aduyts de la terra de Agipta perquè donàs  
Ex 15,7  de la tua glòria has deposats los  adversaris meus. Tu trematist la tua yra,  
Lv 27,19  aquell lo camp que havia promès,  afagir-hi-ha la sinquena part de la  
Lv 22,14 coses santifiquades per ignorància,  afagirà-hy la sinquena part ab aquella  
Lv 27,13  lo volrà aquell qui’l presentarà,  afagirà-hy sobra la estima la quinta  
Lv 26,21  contrari a mi ni volrets oir a mi,  afagiré les vostres plagues fins a VII  
Lv 5,4  a mal o a bé, e en aquell jurament  afermarà sa paraula oblidadement e aprés  
Ex 3,9 Yraell és venguda a mi, e encare la  afflicció de aquells los quals per los  
Lv 25,17  fruyts vendrà a tu. 17 No vullau  aflagir vostres proïsmes, e tema cascú son 
Lv 25,53  ab lo lloguer ne rebratran. No  aflagiràs a ell forçadement devant tu. 54  
Lv 23,32  vostres; 32 disapte de rapòs és, e  aflagireu les vostres ànimes lo dia nou,  
Ex 7,18 seran conpodrides les aygües e serà  aflagit Agipta bavent les aygües del  
Ex 3,9  los quals per los agipcians són  aflagits. 10 Donchs, vina, e trametré’t a 
Lv 26,39  peccats de lurs pares e seus seran  aflagits, 40 entrò que’s peniden de llurs 
Lv 25,43  vendran ab títol de esclaus. 43 No  aflaguesques a aquell per senyoria ni més  
Lv 23,29  29 Tota ànima qui no serà  aflegida en aquest dia, perhirà de sos  
Ex 23,22  yo saré anemich de tos anemichs, e  aflegiré aquells qui tu afligen. 23 »E irà 
Lv 16,29  lo mes VII, en lo Xè dia del mes,  aflegirets vostres ànimes; nengú no face  
Lv 16,31  31 Lo disapte é lo reposament, e  aflegirets vostres ànimes a fur de  
Lv 23,27  sarà e de molt gran festa [*], e  aflegireu les vostres ànimes en aquell, e  
Ex 1,11  sobra aquesta obra per ço que  aflegisen ells. E adonchs adificaren  
Ex 17,13  entrò al sol sa quolguava. 13 E  aflequí Jozuè e Amalech e son poble en  
Ex 2,11  Moysèn, axí a sos frares e viu lur  aflicció. E havia un homa agepcià qui  
Ex 3,7 7 Al qual dix lo Senyor: –Yo viu la  aflicció del meu pobla en Agipta, e oý la  
Ex 3,17  17 e dixí que aportaré vós de la  aflicció de Agipta en terra de Canahan e  
Ex 4,31  Yraell e que havia guordade la lur  aflicció, e encorbaren-ce e adoraren.  
Ex 23,22 anemichs, e aflegiré aquells qui tu  afligen. 23 »E irà mon àngel devant tu, e  
Ex 22,21 no contristaràs lo palegrí ni no l’ afligiràs, cor fust palegrí en terra de  
Ex 21,22 ells ferrà fembra preyns, e ella s’ afollarà, e ella viu, sertes tingut és del 
Ex 2,11 e viu lur aflicció. E havia un homa  agepcià qui batia un de sos frares, qui  
Ex 2,12  no hy havia null hom, e aucís lo  agepcià e amaguà’l en la arena. 13 E axí 
Ex 2,19 a mi? 19 E elles diguéran: –Un homa  agepcià nos ha defeses de les mans dels  
Ex 1,13  muntiplicaven e crexien. 13 E los  agepcians hagueren en oy los fills de  
Ex 3,21  gràcia al poble aquest devant los  agepcians, e com vós na axirets, no  
Ex 7,5 grans juýs, 5 per ço que sàpien los  agepcians que yo sóm Senyor, qui estendré  
Ex 14,27  [*]. 27 [*] en lur loch. E los  agepcians volgueren fogir, e aconsaguiren  
Lv 24,10  que engendrat havia de un hom  agipcià entra los fills de Ysrael, barallà 
Ex 3,9  de aquells los quals per los  agipcians són aflagits. 10 Donchs, vina, e 
Ex 6,7  a vós del senyoragement dels  agipcians, 8 e aportaré a vós a le terra  
Ex 7,21  e podrí lo riu e no poguéran los  agipcians beura [*], e fo sanch en tota la 
Ex 7,22  tots los encantadors dels  agipcians ab lurs encantaments, e fo  
Ex 7,24  aqueste veguade. 24 E cavaren los  agipcians entorn del flum per trobar aygua 
Ex 8,26 fer †menys de totes les obres† dels  agipcians adorarem e sacrificarem al  
Ex 8,26  ci nós avorríam ço que colen los  agipcians devant ells, ells nos  
Ex 9,4  de Ysrael e les possecions dels  agipcians, axí que no parí res d’ellò que 
Ex 10,6 cases tues e de tos serfs e de tots  agipcians, tant que més no’n véran los  
Ex 10,14  e foren en totes les fins dels  agipcians sens tot nombre, axí que no  
Ex 11,7  depertí nostre Senyor entre los  agipcians e los fills de Ysrael.” 8 –E  
Ex 12,27  de Ysrael en Agipte, farint los  agipcians e les nostres cases  
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Ex 12,35  a ells Moysèn, cor demanaren dels  agipcians vaxells d’argent e d’or e  
Ex 12,36  Senyor gràcia al poble devant los  agipcians, que donaren a ells, e  
Ex 14,4 e’n tota la sua host, e sebran los  agipcians que yo sóm lo Senyor. E faheren  
Ex 14,5  5 E fou desnunciat al senyor dels  agipcians que lo poble fogia, e fou  
Ex 14,9 mà alte. 9 E com los perseguien los  agipcians, acostaren-ce a ells, qui  
Ex 14,10  de Ysrael los ulls e veren los  agipcians aprés d’ells. E tameren-sa  
Ex 14,12  de nós, per ço que servesquam los  agipcians”? Cor molt és a ells millor  
Ex 14,13  les quals farà vuy, car aquests  agipcians que are vets, null temps d’equí 
Ex 14,17  17 E yo endurahiré lo cor dels  agipcians per ço que perseguèscan a vós, e 
Ex 14,20  posade dels fills de Ysrael e los  agipcians; escuradat era la nuu tenabroza  
Ex 14,23  aquells e a le sinestra. 23 E los  agipcians perseguien-los e intraren  
Ex 14,24  Senyor regordà la posade dels  agipcians en colona de foch e en nuu,  
Ex 14,24  e en nuu, destrohí la posade dels  agipcians, 25 ço és, [*] de les carretes,  
Ex 14,25  pregoneza. E diguéran adonchs los  agipcians: –Fogiam devant Ysrael, cor Déu  
Ex 14,31 mà dels egepcians, 31 e vaheren los  agipcians morts sobre la riba de la mar. E 
Ex 18,8  ells de la mà de Farahó e dels  agipcians per amor de Ysrael, e tot lo  
Ex 18,9  los havia desliurats de la mà dels  agipcians, 10 e dix: –Beneÿt sia nostre  
Ex 18,10  qui us ha desliurats de la mà dels  agipcians e de la mà de Farahó, e qui ha  
Ex 32,12 mà fort e poderosa? 12 ¿E diran los  agipcians: “Per mal trasch ells de nostre  
Lv 26,13  qui us he tret de la terra dels  agipcians perquè no servíceu a ells, qui  
Ex 1,1  fills de Yraell qui venguéran en  Agipta ab Jacob, cascú ab sa casade hi  
Ex 1,5  LXXV ànimes. E Josep ya era en  Agipta. 6 E morí Josep e tots sos fraras e 
Ex 1,8  terra. 8 E llevà’s en la terra de  Agipta rey nou, lo qual no conaxia Josep,  
Ex 1,17 e no fahéran lo manament del rey de  Agipta, ans conservaren los infants. 18 E  
Ex 3,7  viu la aflicció del meu pobla en  Agipta, e oý la lur clamor per rahó de la  
Ex 3,10  lo meu poble, fills de Yraell, de  Agipta. 11 E dix Moysèn al Senyor: –Qui  
Ex 3,12 tramet: com trauràs lo poble meu de  Agipta, tu sacrificaràs a Déu sobre lo  
Ex 3,16  coses que són sdevengudes a vós en  Agipta, 17 e dixí que aportaré vós de la  
Ex 3,17  que aportaré vós de la aflicció de  Agipta en terra de Canahan e heteu e  
Ex 3,19  sé que no llexarà a vós lo rey de  Agipta per ço que us na anets sinó per mà  
Ex 3,20  a ell la mia mà, e percudiré a  Agipta an totes les mies maravelles qui  
Ex 3,22  les filles vostres, e despullarets  Agipta. 4,Tit Capítol IIII 1 E respòs  
Ex 4,20  aquells sobra un aze, e tornà en  Agipta portant la verga de Déu en la mà.  
Ex 4,21 Déu a Moysèn: –Com t’entornaràs en  Agipta, vejes tots senyals que t’he  
Ex 5,4 mortaldat. 4 E dix a ells lo rey de  Agipta: –Per què Moysèn e Aron sou curosos 
Ex 5,12  lo poble per tota la terra de  Agipta per ço que cullicen la palla del  
Ex 6,13  fills de Yraell e a Faraó, rey de  Agipta, per ço que traguessen los fills de 
Ex 6,13  traguessen los fills de Yraell de  Agipta. 14 E aquests són los prínceps de  
Ex 6,26  los fills de Yraell de la terra de  Agipta sobre lurs hosts, 27 e aquests són  
Ex 6,27  qui parlaren a Farahó rey de  Agipta per traure los fills de Yraell de  
Ex 6,27  per traure los fills de Yraell de  Agipta, e aquest és Moysès e Aron 28 en lo 
Ex 6,28  a ells nostre Senyor en terra de  Agipta. Capítol VII 29 E parlà Déu a  
Ex 6,29  lo Senyor. Parle a Farahó, rey de  Agipta, totes les coses que yo parle a tu. 
Ex 7,18  les aygües e serà aflagit  Agipta bavent les aygües del flum.” 19 E  
Ex 7,21 [*], e fo sanch en tota la terra de  Agipta. 22 E feren senblantment tots los  
Ex 8,5  e aduré granotes sobra la terra de  Agipta.” 6 E stès la mà Aron sobre les  
Ex 8,16  poys en tota la universa terra de  Agipta.” 17 E féu-ho axí, cor stès Aron  
Ex 8,24 de sos serfs, e en tota la terra de  Agipta, e fo corrumpude la terra per  
Ex 9,24 no’n fou tante en tota la terra de  Agipta [*]. 25 [*] tot ço que atrobà en  
Ex 10,7  al Senyor llur Déu. ¿No veus que  Agipta és consumade? 8 E tornaren Muysèn e 
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Ex 10,12  –Estín la tua mà sobra la terra de  Agipta, a les legostes que pugen sobre  
Ex 10,19 ·n romàs nengú en totes les fins de  Agipta. 20 E endurahí nostre Senyor lo cor 
Ex 10,22  en tota la univerce terra de  Agipta per IIIs dies, 23 enaxí que negú no 
Ex 11,9 de senyals que facen en la terra de  Agipta. 10 Moysèn e Aron faheren tots los  
Ex 12,12  a Déu. 12 »E passsaré per terra de  Agipta en la nit aquesta, e farré tots los 
Ex 12,40  que’ls fills de Ysrael faeren en  Agipta fou CCCCXXX anys, 41 los quals com  
Ex 16,32 com vos haguí gitats de la terra de  Agipta.” 33 E dix Moysèn a Aron: –Prin un  
Ex 29,46 ells, qui aduguí a ells de terra de  Agipta per ço que estigués entre ells. Yo  
Ex 32,1  Moysèn, qui’ns tragué de terra de  Agipta, no sabem què li és esdavengut. 2 E 
Ex 32,4  qui’t traguéran de terra de  Agipta! 5 E con Aron oý açò, adificà altar 
Ex 32,7 peccat, lo qual adugist de terra de  Agipta, 8 e tost se són pertits de la via  
Ex 32,8 Ysrael, qui t’han tret de terra de  Agipta.” 9 E altra vegada dix nostro  
Ex 32,11 contra lo pobla lo qual has tret de  Agipta, ab gran forteleza, ab mà fort e  
Ex 32,23  Moysès, qui’ns aduig de terra de  Agipta, no sabem què li és sdevengut.” 24  
Ex 33,1  teu pobla que traguist de terra de  Agipta, en la terra que juré a Abram,  
Ex 34,18  mes de la spiga axist de terra de  Agipta. 19 »Tot ço que obra vullva de  
Lv 11,45 Senyor qui aduguí a vós de terra de  Agipta per ço que fos a vós en Senyor.  
Lv 18,3  3 Segons usance de la terra de  Agipta on haveu habitat no fareu; segons  
Lv 19,34 estrangers vosaltres en la terra de  Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 35  
Lv 19,36  vostre qui us he trets de terra de  Agipta. 37 »Servau tots los meus manaments 
Lv 23,43  com los traguí de la terra de  Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 44 E  
Lv 25,38  qui us he aduyts de la terra de  Agipta perquè donàs a vosaltres la terra  
Lv 25,42  són, yo’ls he tret de la terra de  Agipta, no vendran ab títol de esclaus. 43 
Lv 25,55  los quals he trets de la tera de  Agipta. 26,Tit  1 »Yo sóm lo Senyor [*].  
Lv 26,45  quant los traguí de la terra de  Agipta en presència de les gens perquè fos 
Ex 7,3  e mes maravelles en la terra de  Agipte. 4 E no oirà a vós Farahó, e yo  
Ex 7,4  a vós Farahó, e yo daré plagua en  Agipte, e treuré la mia host e lo meu  
Ex 7,4 poble, fills de Yraell, de terra de  Agipte ab grans juýs, 5 per ço que sàpien  
Ex 7,5  qui estendré la mia mà sobre  Agipte e trauré los fills de Ysraell d’  
Ex 7,19  stin la tua mà sobre les aygües de  Agipte e sobra los flums de aquells, e los 
Ex 7,19 e que sia crúor en tota la terra de  Agipte, axí en vaxells de fust com de  
Ex 8,6 stès la mà Aron sobre les aygües de  Agipte, e puyaren les granotes e cobriren  
Ex 8,6  e cobriren tota la terra de  Agipte. 7 [*] 8 E apellà Farahó Moysèn e  
Ex 8,17  fets poys [*] per tota la terra de  Agipte. 18 E faheren atratal los  
Ex 9,9  9 [*] polç sobra tota la terra de  Agipte, e serà sobre los hòmens e sobre  
Ex 9,9  de tota la universa terra de  Agipte verola. 10 E ells pregueren de la  
Ex 9,11  en ells era e’n tota la terra de  Agipte. 12 E Déu endurahí lo cor de Farahó 
Ex 9,18  e més que no fo null temps en  Agipte, despuys que fo fundade la terra  
Ex 9,22  en tota la universa terra de  Agipte, sobre los hòmens e sobre les  
Ex 9,23  Senyor pedra sobra la terra de  Agipte, 24 e fo pedruscade e foch  
Ex 10,2  coses que són entravengudes en  Agipte, e los meus senyals que yo he fets  
Ex 10,13  sua verga Moysèn sobra la terra de  Agipte, e nostre Senyor tremès vent bufant 
Ex 10,14  sobra tota la universa terra de  Agipte, e foren en totes les fins dels  
Ex 10,15  e en la herba, de la terra en tot  Agipte. 16 Per la qual cosa, mantinent  
Ex 10,21  tenebres sobra tota la terra de  Agipte, ten fosques que a palpar [*]. 22 E 
Ex 11,1  tocaré Farahó de una plaga, e  Agipte atrecí, e aprés de açò llexar-vos 
Ex 11,3  baró maravallozament en terra de  Agipte devant Farahó e devant sos serfs e  
Ex 11,4  Senyor: “En la [*] nit entraré en  Agipte 5 e morran tots los primés nats a  
Ex 12,1  Déu a Moysèn e a Aron en terre de  Agipte: 2 –Lo mes aquest és a vós  
Ex 12,12  los primers nats en la terra de  Agipte, de l’home entrò a le bèstia, e en 
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Ex 12,12  a le bèstia, e en tots los déus de  Agipte faré juý. Yo sóm Senyor. 13 E  
Ex 12,13  destrohir com yo farré la terra de  Agipte. 14 E vós haurets aquell dia en  
Ex 12,17  treguí vostres hosts de terra de  Agipte, e guordarets lo dia aquest en  
Ex 12,27  les cases dels fills de Ysrael en  Agipte, farint los agipcians e les nostres 
Ex 12,29  tots los primers nats de terra de  Agipte, del primer nat [*] de les catives  
Ex 12,30  e tots sos serfs e tots aquells de  Agipte, e fou nade entre ells gran clamor  
Ex 12,30  fou nade entre ells gran clamor en  Agipte, car no era nenguna casa en què no  
Ex 12,33 -en e benaÿts mi. 33 E esforçà’s  Agipte de cuytar e de enviar-los-ne  
Ex 12,36  que donaren a ells, e despullaren  Agipte. 37 E moguéran-ce los fills de  
Ex 12,39  cogueren la pasta que tregueren de  Agipte e faeren-ne pans alizos, los  
Ex 12,39 poch levar, car covenie’ls axir de  Agipte, e no pogueren fer denguna  
Ex 12,41  de nostre Senyor de la terra de  Agipte. 42 Nit és aquesta observadora a  
Ex 12,42  cor adux a ells de la terre de  Agipte; aqueste deven observar tots los  
Ex 12,51  los fills de Ysrael de terra de  Agipte per les sues hosts. 13,Tit Capítol  
Ex 13,3 aquest dia en lo qual sots axits de  Agipte, de case de servitut, cor ab mà  
Ex 13,8 nostre Senyor a mi com ma tragué de  Agipte.” 9 E serà quaix senyal en la tua  
Ex 13,9  mà tregué a tu nostre Senyor de  Agipte. 10 Per la qual cosa tu guardaràs  
Ex 13,14  tragué nostre Senyor de terra de  Agipte, de casa de servitut, 15 cor Farahó 
Ex 13,15  los primers nats de la terra de  Agipte, del primer nat dels hòmens entrò  
Ex 13,16  mà fort te tregué nostre Senyor de  Agipte. 17 E com Farahó hagués jaquit lo  
Ex 13,17  a batalle e que’ls ratornàs en  Agipte, 18 mas menà’ls per la via del  
Ex 13,18  los fills de Ysrael de la terra de  Agipte. 19 E pres Moysèn la ossa de Josep  
Ex 14,7  e totes les altres carretes de  Agipte a obs de la host. 8 E enduraý  
Ex 14,8  Senyor lo cor de Faraó, rey de  Agipte, e persaguí los fills de Ysrael; e  
Ex 14,11 –Per aventura no havia sapulcres en  Agipte? ¿Per ço som amenats en lo desert,  
Ex 14,11  fer açò, que’ns traguesses de  Agipte? 12 ¿No és aquesta la paraule que  
Ex 14,12  la paraule que nós te díem en  Agipte dient: “Perteix-te de nós, per ço 
Ex 15,26  sobre vós la maleza que mis en  Agipte. Yo sóm lo Senyor salvador teu. 27  
Ex 16,1  aprés que foren axits de terra de  Agipte. 2 E mermurà tota la congragació  
Ex 16,3  mà de nostre Senyor en la terra de  Agipte, on sèyhem sobre les olles de les  
Ex 16,6  Senyor trasch-vos de terra de  Agipte, 7 e al matí veurets la glòria de  
Ex 17,3  –Per què fahist-nos axir de  Agipte? ¿Per ço que auciheces nós e  
Ex 18,1 seu, axí com Déu los havia trets de  Agipte, 2 pres Sitporà muller de Moysèn,  
Ex 18,10  e qui ha gitat lo seu poble de  Agipte. 11 Are conech que gran és lo  
Ex 19,1 de l’aximent de Ysrael de terra de  Agipte, en lo dia aquest, vengueren en lo  
Ex 20,2  Déu teu qui’t traguí de terra de  Agipte, de casa de servitut. 3 »No sia a  
Ex 22,21  cor fust palegrí en terra de  Agipte. 22 »No nouràs a vídua ne pobill,  
Ex 23,9  los palegrins, [*] en terra de  Agipte. 10 »Per VI anys sembraràs te terra 
Ex 23,15  del mes de mesces com axist de  Agipte. E no aparràs devant mi buyt. 16 »E 
Lv 22,33  33 e us he trets de la terra de  Agipte perquè fos a vosaltres en Déu. Yo  
Ex 29,33  menyaran, 33 per ço que sia  agradabla lo sacrifici e qua santifícan la 
Ex 12,8  rostides a foch, [*] ab llatugues  agrestes. 9 No menyarets d’ell que sia  
Ex 9,7  Ysrael, e diguéran-li que no. E  agreuyà’s lo cor de Farahó e no llexà  
Ex 8,15  viu Faraó que dat li era rapòs; fo  agreuyat en son cor e no oý aquells, axí  
Lv 7,10  fills de Ysrael sia depertit per  agual mesura. 11 »Aquesta és la lley de la 
Lv 7,12 crespells de sèmola fets ab oli per  agual mesclament, 13 e pans llevats  
Lv 13,31  31 E si veurà la plaga alçada  agual de la cotna, e los cabels negres,  
Lv 13,32 en lur color e lo lloch de la plaga  agual en la cotna, 33 reurà’l en altra  
Lv 19,36 just, en retgla, [*] mesura. 36 [*]  agual [*]. Yo sóm lo Senyor Déu vostre qui 
Lv 24,22  l’hom, agualment sia ponit. 22 »E  agual juý sia entra vosaltres, vulles que  
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Ex 14,19  Ysrael, e anà detràs ells, ab ells  agualment una colona de nuu [*]; 20 e  
Lv 2,7 »E si la praentalla serà de †tenor†  agualment de sèmola e de oli. 8 »Pendràs  
Lv 24,21  per aquella; qui farirà l’hom,  agualment sia ponit. 22 »E agual juý sia  
Ex 10,15 tota la faç de la terra, guardant e  aguastant totes coses. E fou menyade la  
Ex 4,25  Siporà pres una esquerda de pedra  agude e tellà lo prepurci de son fill, e  
Lv 11,13  menyar, esquivadores són a vós:  àguila e falquó e cornea 14 e milà e  
Lv 11,18  e’l signe, qui és ocell gran com  àguila, e la guanta 19 e lo flemench e la  
Ex 19,4  com vos he portats sobre alles de  àguilas, e fiu venir vós a mi. 5 Si are  
Ex 21,14  qual no degua fogir. 14 E si algú  aguoytarà acordadement per auciure son  
Lv 9,7  dons per lo poble, prega per ell e  ahora per ell, axí com manà nostre Senyor. 
Ex 2,22  dient: «Lo Déu de mon para és mon  ajudador e desliurà a mi de la mà de  
Ex 18,4 e dix: «Déu de mon para, tu est mon  ajudedor e’m desliurest del coltell de  
Ex 26,23  23 e IIs taules faràs que sien  ajuntes en l’angle del tebernacle †a  
Ex 36,10  la una a l’altra, e les altres V  ajunyí atrecí d’altra part. 11 E féu  
Ex 26,17  enaxí que una taula se pugua  ajunyir ab la altre, e que en aquesta  
Ex 26,17  e que en aquesta manera se puguen  ajunyir totes, 18 les quals sien XX en lo  
Ex 36,17  per ço que ensemps sa poguessen  ajunyir. 18 E féu L sivelles d’aram per  
Ex 3,16 de generació en generació.” 16 Vé e  ajusta los vells de Yraell e digues a  
Ex 9,19  aquest present temps. 19 Donques,  ajusta are ton bestiar e tot ço que és en  
Ex 35,1  ’s cobria. 35,Tit Capítol XXXVI 1  Ajustà Moysèn tota la companiya dels fills 
Lv 21,3 germana verge la qual no és a marit  ajustada; 4 e ab lo príncep de la terra no 
Ex 15,8  en l’esperyt de la tua furor són  ajustades les aygües. La ona decorrech e  
Ex 39,4 son regiment, 4 e II orlles ensemps  ajustades de cascun llats en les sumitats, 
Ex 16,10 10 E dementra perlava Aron a tot lo  ajustament dels fills de Ysrael,  
Lv 23,36  holocaust al Senyor, car és dia de  ajustance; nenguna obra de servici no  
Lv 19,25  e en lo V ayn mengereu los fruyts  ajustant los poms e fruyts que aporten. Yo 
Ex 26,4  cortines per ço que hom les pugua  ajustar ensemps. 5 En cascuna part de la  
Ex 26,5 ço és, bagues, per ço que hom pugua  ajustar la una a l’altre. 6 E faràs L  
Ex 26,10  per ço que’s pugua a la altra  ajustar [*]. 11 E faràs L sivelles de  
Ex 30,20  del testimoni e com se deuran  ajustar a l’altar per ço que ofiren en  
Ex 36,29  tro a baix, e la una banda feya  ajustar a sa par, e axí ho féu de cascuna  
Ex 23,10  »Per VI anys sembraràs te terra e  ajustaràs son esplet, 11 e en lo VII ayn  
Ex 23,16 qui és en l’aximent de l’ayn, com  ajustaràs tos fruyts del camp. 17 »III  
Lv 8,3  e un canestell de pa alís, 3 e  ajustaràs tot lo pobla a le porta [*]. 4  
Ex 4,29  fer. 29 E vengueren abdozos e  ajustaren tots los vells de Yraell. 30 E  
Ex 8,14  e de les viles e dels camps, 14 e  ajustaren-les en diversos munts, e la  
Ex 32,1  Moysèn a devallar del munt, e  ajustaren-se tots sobra Aron e diguéran: 
Ex 32,26  és de nostre Senyor, venga a mi. E  ajustaren-se a ell tots los fills de  
Lv 23,39  quinzèn dia del mes setè, quant  ajustareu los fruyts de la terra, fareu  
Ex 9,19  trobat al camp defora que no serà  ajustat, serà mort per lo cayiment de la  
Ex 5,8  mesces, e al bosch le lenya; 8 e  ajustats sobra ells e no’ls aminvets res  
Ex 28,22 hosen dues cadenes d’or pur que s’ ajusten ensemps, 23 e dos anells d’or  
Lv 11,36  e les sisternes e tota cosa on sa  ajusten les aygües seran mundes, e si les  
Ex 2,16  VII filles, les quals vinguéran  al pou per pohar aygua e unplir les picas  
Ex 3,8  terra fluent de llet e de mel,  al loch de Canahan, heteu e amoreu e  
Ex 3,11  Yraell, de Agipta. 11 E dix Moysèn  al Senyor: –Qui són yo, que vage a Farahó  
Ex 3,13  lo munt aquest. 13 E dix Moysèn  al Senyor: –Vet que yo vaig als fills de  
Ex 3,18 e entraràs tu e los vells de Yraell  al rey da Egipta, e diràs a ell: “Lo  
Ex 3,18 per lo desert per ço que sacrificam  al Senyor Déu nostra.” 19 Mas yo sé que no 
Ex 3,21 açò lexarà vós. 21 E yo daré gràcia  al poble aquest devant los agepcians, e  
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Ex 4,11  o lo mut, o qui ha ratut lo veura  al cech? ¿No hu he fet yo açò? 12 Donchs,  
Ex 4,16  fer. 16 Aquell parlarà per tu  al pobla, e ell serà en la tua bocha, e tu 
Ex 5,3 dies per lo desert e que sacrificam  al nostro Déu e Senyor, e que per ventura  
Ex 5,7  equí avant no donets gens de palla  al poble per mesclar-la ab lo brach de  
Ex 5,7  cullir lo rostoll en les mesces, e  al bosch le lenya; 8 e ajustats sobra ells 
Ex 5,8  cridaran dient: “Anem, sacrificam  al nostro Déu!” 9 Sien obrant e opromuts,  
Ex 5,10  de les obres [*] e diguéran  al poble: –Axí ha dit Faraó: que no do a  
Ex 7,15 no vol llexar lo poble. 15 Vé a ell  al matí, e axiràs a les aygües e steràs  
Ex 8,9  casa; mas enperò elles romendran  al flum fins a demà. 10 E ell respòs: –Fes 
Ex 8,25  e dix a ells: –Anats e sacrificats  al vostre Déu en aqueste terra. 26 E dix  
Ex 8,26  agipcians adorarem e sacrificarem  al Senyor Déu nostre, cor ci nós avorríam  
Ex 8,27  de III dies, e aquí sacrificarem  al Senyor Déu nostre axí com ha manat a  
Ex 8,28  llexaré vós per ço que sacrificats  al Senyor Déu vostre en lo desert;  
Ex 9,19  cor tot ço e quant serà trobat  al camp defora que no serà ajustat, serà  
Ex 10,6 dia de lur esser sobra la terra tro  al dia aquest.” [*] 7 E diguéran los serfs 
Ex 10,7  los hòmens per ço que sacrifícan  al Senyor llur Déu. ¿No veus que Agipta és 
Ex 10,8  dix a ells: –Anats e sacrificats  al Déu vostre per ço que d’equí avant no  
Ex 10,24 e dix a ells: –Anats e sacrifiquats  al Senyor Déu vostre, mas vostres ovelles  
Ex 10,25 sacrificis en holocausts que ofiram  al Senyor Déu nostre? 26 E tot nostre  
Ex 10,26  coses qui són nesseçàries a servir  al Senyor Déu nostre, car nós no sebem què 
Ex 11,3  nostro Senyor darà la sua gràcia  al pobla devant los egepcians. E fonch  
Ex 11,5  sayent sobra son citi, entrò  al primer nat de la serventa que és detràs 
Ex 12,6  ovelles. 6 E servats-los entrò  al XIIII dia del mes aquest, e  
Ex 12,9  en aygua cuyt, mas solament rostit  al foch; e lo cap e los peus de aquell e  
Ex 12,10 no romendrà d’ell nenguna cosa tro  al matí, e si res ne romandrà d’ell,  
Ex 12,15  llevat, del primer dia entrò  al VIIè. 16 Lo primer dia e al segon serà  
Ex 12,16  entrò al VIIè. 16 Lo primer dia e  al segon serà encare de gran feste e  
Ex 12,22  de la porta de la sua case entrò  al matí, 23 car Déu pessarà per farir los  
Ex 12,36  36 E donà nostre Senyor gràcia  al poble devant los agipcians, que donaren 
Ex 12,49 d’ell. 49 »Aqueste matexa ley serà  al nadiu e al palagrí e a l’habitant  
Ex 12,49 »Aqueste matexa ley serà al nadiu e  al palagrí e a l’habitant entre vós. 50 E 
Ex 13,3  cor meus són tots. 3 E dix Moysèn  al poble: –Ramenbrats-vos aquest dia en  
Ex 13,12  hauràs mascle consegraràs  al Senyor. 13 E al primer nat de l’aze  
Ex 13,13  mascle consegraràs al Senyor. 13 E  al primer nat de l’aze muderàs per ovella 
Ex 13,15  del primer nat dels hòmens entrò  al primer nat de les bèsties. E per amor  
Ex 14,3  “Cor ells són torbats en la terra,  al desert los han clozos.” 4 E yo  
Ex 14,5  -ho axí. 5 E fou desnunciat  al senyor dels agipcians que lo poble  
Ex 14,13 morir en lo desert. 13 E dix Moysèn  al poble: –No us temats. Estats e veyats  
Ex 15,17  en lo munt de la tua haretat,  al pus ferm habitacle que tu, Senyor, has 
Ex 15,17 has obrat, Senyor, lo teu santuari  al qual formaren les tues mans. 18 Lo  
Ex 16,1  de Ysrael en lo desert de Sin,  al qual és entre Helín e Sinaý, en lo XV  
Ex 16,7  -vos de terra de Agipte, 7 e  al matí veurets la glòria de nostre  
Ex 16,8 a vós en lo vespra carn a menyar, e  al matí pa en sadollament, per ço car ha  
Ex 16,8  lo vostre mermurament, mas contre  al Senyor. 9 E dix Moysèn a Aron: –Digues  
Ex 16,12  los: “Al vespra menyarets carns, e  al matí serets sedollats de pans, e  
Ex 16,19 dix Moysèn a ells: –Nengú no estoig  al matí d’ell. 20 E aquells qui no’l ne  
Ex 16,20 ’l ne craguéran e n’estoyaren tro  al matí, trobaren-ho vèrmens e pudent; e 
Ex 16,23  Lo repòs del disapte és sentificat  al Senyor. Totes aquelles coses que  
Ex 16,25 per amor de açò no’n trobarets vuy  al camp. 26 En lo VI dia ne cullits; lo  
Ex 17,12  E foren ses mans alsades entrò  al sol sa quolguava. 13 E aflequí Jozuè e  
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Ex 18,13 lo poble devant Moysèn del matí tro  al vespra. 14 E com Jetró, son sogre, viu  
Ex 18,14  son sogre, viu tot ço que ell feya  al pobla, dix: –Què és açò que tu fas al  
Ex 18,14  pobla, dix: –Què és açò que tu fas  al poble? Per què seus tu tot sol e al  
Ex 18,14 al poble? Per què seus tu tot sol e  al poble està devant tu del matí tro al  
Ex 18,14  poble està devant tu del matí tro  al vespra? 15 Al qual dix Moysèn: –Lo  
Ex 18,19  consell, e serà Déu ab tu: sies tu  al poble en aquelles coses que pertanyen a 
Ex 19,2  de Rehabidim e vengueren tro  al desert de Sinaý, e faheren tendes e  
Ex 19,9  totes aquestes peraules de Déu  al poble, 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé al  
Ex 19,10  poble, 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé  al poble e sentifica a ells vuy e demà, e  
Ex 19,12  los: “Guordats-vos que no puyets  al munt ne us acostets a les sues fins,  
Ex 19,12  sues fins, cor tot hom qui tocarà  al munt morrà de mort.” 13 No toquen a ell 
Ex 19,13  a sonar la butzina, llavors puyen  al munt. 14 E devallà Moysèn del munt al  
Ex 19,14  munt. 14 E devallà Moysèn del munt  al poble e sentificà aquell. E com  
Ex 19,21  dix a ell: –Devalle e testimoniage  al poble que per ventura no’s  
Ex 19,21 que no passen los térmens per veura  al Senyor, e que per açò no parís d’ells  
Ex 19,22  los secerdots e aquells qui pugen  al Senyor sien sentificats per ço que ells 
Ex 19,23  Moysèn a Déu: –No porà nengú puyar  al munt de Sinaý, cor tu has a ells  
Ex 19,23  dient: “Posa térmens prop del munt  al poble e sentifica a ell.” 24 Al qual  
Ex 19,24  no passen los térmens ne pujen  al Senyor, per ço que per ventura yo no  
Ex 19,25  no’ls aucia. 25 E devallà Moysèn  al poble e contà a ells totes aquestes  
Ex 20,20  ço que no muyram. 20 E dix Moysèn  al poble: –No us temats, cor Déu vench per 
Ex 21,8 desplaurà en los ulls de son senyor  al qual serà liurade, jaquesqua-la, mas  
Ex 22,6 »E si axirà foch e trobarà espigues  al camp o guarbera de forment o péxer,  
Ex 22,8  -s’ha lo senyor de la casa  al jutge e jurerà que no mès sa mà en açò  
Ex 22,20  de mort. 20 »Qui farà sacrifici  al diable, sia destroït. No deu haver  
Ex 22,25  »Si argent presteràs a mon poble e  al mesquí que habita ab tu, no sies a ell  
Ex 23,18  lo grex de la mia festa entrò  al matí. 19 Les promícies de ta terra  
Ex 23,25  imatges de aquells. 25 Servirets  al Senyor, Déu vostre, per ço que yo  
Ex 23,27  devant tu, e auciuré tot lo poble  al qual tu entraràs, e tots tos anemichs  
Ex 23,31  dels palestins, e del desert entrò  al flum. E lliuraré en les vostres mans  
Ex 24,2  2 E solament Moysèn s’ecostarà  al Senyor, e aquells no s’hi acostaran,  
Ex 24,3  ab ell. 3 E vench Moysèn e recomtà  al poble totes les peraules del Senyor, e  
Ex 26,37 lli tortís, obra obrada. 37 E faràs  al cubertor V colones de fust de setim, e  
Ex 27,9  mostrat. 9 »E faràs place o cort  al tebernacla, e’n l’angle de tremuntane 
Ex 27,21  fills, axí que crem de vespres tro  al matí devant Déu. E açò serà perdurable  
Ex 29,34 carns consagrades e dels pans entrò  al matí, cremaràs lo romanent ab foch, car 
Ex 29,39  de II anys, 39 un a matí e altra  al vespra sacrificaràs, 40 e la Xè part de 
Ex 29,41  E l’altra anyell o moltó ofarràs  al vespra axí com faïst per lo matí, e  
Ex 29,44  en ma glòria. 44 E santificaré  al tebernacla del testament ab l’altar, e 
Ex 30,8  aquell, 8 e com allogarà aquellas  al vespra, ferà perfum de temiama per  
Ex 30,13  13 Açò darà cascú qui passarà  al nom: mig sicla segons la masura del  
Ex 32,19  gità les taules e trenquà aquelles  al peu del munt. 20 E pres lo vadell que  
Ex 32,30  30 E en altra dia parlà Moysèn  al pobla: –Vosaltres peccàs de gran  
Ex 33,8  de la posada. 8 E com axís Moysèn  al tabernacla, llevave’s tot lo pobla e  
Ex 33,8  e raguordaven [*] Moysèn dentrò  al venir de sa tenda. 9 E ell entrant en  
Ex 34,25  de ton sacrifici, ne no romandrà  al matí del sacrifici de la festa de  
Ex 35,5  5 “Triats de vós les promícies  al Senyor, de tota vostra voluntat e ab  
Ex 35,5  e ab alegra cor ofarits aquells  al Senyor: or e argent e aram 6 e blau e  
Ex 35,19  e los draps de la santadat a Aron,  al primer, e lo drap de sos fills a servir 
Ex 35,21 nostre Senyor, a fer ço que era obs  al tabernaccla del testimoni ne a tot ço  
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Ex 35,29  de Ysrael volentarosos deÿcaren  al Senyor. 30 E dix Moysèn als fills de  
Ex 36,6  que ni hom ni fembra no ofarís pus  al santuari. E axí fou sessat que no  
Ex 39,17  de l’hossen, e venguéran tro  al muscla, e aquí havia un anell d’or, 18 
Lv Inc  lo qual és apellat Llevítich,  al qual los juheus apellen Vaycrà. 1,Tit  
Lv 1,11 lo sens màculla, 11 e sia deguollat  al llats de l’altar qui raguorda [*]  
Lv 1,14  faran sacrifici o oferta de ocells  al Senyor, axí com de tortres e de  
Lv 1,15 sacerdots a l’altar, e torcen-li  al coll axí que sia trencat lo cuyr, e  
Lv 2,13  salaràs ab sal, ne no aportaràs  al fermament del teu Déu del teu sacrifici 
Lv 2,14  verdajants, torraràs aquelles  al foch, e puys les engrunaràs axí com a  
Lv 3,5 dejús posat, en oferta en odor suau  al Senyor. 6 »E si la llur oferta serà de  
Lv 3,16  l’altar e fer-n’ha perfum suau  al Senyor. Tot lo sèu serà de nostre  
Lv 4,3 per son peccat I vadell que sia net  al Senyor. 4 E aquell aportarà a le porta  
Lv 4,4  cap de aquell e deguollarà aquell  al Senyor. 5 E pendrà de la sanch del  
Lv 4,7 altar de la timiama per fer gràcies  al Senyor, qui és en lo tabernacla del  
Lv 4,25  de l’holocaust, e lo romanent git  al fonament de aquell. 26 E lo sèu d’ell  
Lv 4,31  sobra l’altar en odor de suavitat  al Senyor, e preguerà per aquell e serà- 
Lv 4,34  dels holocausts, e lo romanent git  al fonament de aquell. 35 E prengua lo sèu 
Lv 5,8  lo holocaust, 8 e donarà aquells  al secerdot, lo qual ofira lo primer per  
Lv 5,9  de aquell romandrà face decórrer  al fonament de l’altar, cor per peccat  
Lv 5,12  per peccat és. 12 E lliura aquella  al sacerdot, lo qual ne prengua un plen  
Lv 5,16  -hy la Vè part e lliure-ho  al sacerdot, lo qual prech per aquell  
Lv 5,18  18 ofira un moltó net del folch  al sacerdot, segons la mesura de la  
Lv 6,5  e la sinquena part més  al senyor al qual ha donat lo dan. 6 E per 
Lv 6,5  e la sinquena part més al senyor  al qual ha donat lo dan. 6 E per lo seu  
Lv 6,6  moltó nàdeu del folch, e do aquell  al sacerdot segons la stimació de la  
Lv 6,9  Cremarà en l’altar la nit entrò  al matí, e lo foch serà en aquell matex  
Lv 6,15  altar en ramenbransa de odor suau  al Senyor; 16 e lo romanent de la sèmola  
Lv 6,18  a vostres generacions de sacrifici  al Senyor; tots aquells qui toquaran  
Lv 6,20 e de sos fills la qual dèvan ofarir  al Senyor en lo dia de la sua unció:  
Lv 7,11  les coses pasificabbles que oféran  al Senyor. 12 »E si la oferena serà per  
Lv 7,15  romangue d’ells nenguna cosa tro  al matí. 16 »Si emperò nenguna cosa per  
Lv 7,16  si alguna cosa romendrà tro  al matí, llegut és de menyar-la; 17 e si 
Lv 7,20  dels pasificaments que és oferta  al Senyor, perirà de son pobla. 21 »E qui  
Lv 7,25  mengerà lo sèu qui deu eser ofert  al Senyor en ensens perirà del seu pobla.  
Lv 7,29  »Qui ofer sacrifici pasificabla  al Senyor, ofira ensemps son sacrifici  
Lv 7,30  Déu seran consagrades, lliura-hu  al sacerdot, 31 lo qual ne face del sèu  
Lv 7,38 Ysrael que ofarisen llurs oblacions  al Senyor en lo desert de Sinaý. 8,Tit  
Lv 8,21  ço com era holocaust de suau odor  al Senyor, axí com havia manat a ell. 22 E 
Lv 8,33  no axirets VII dies, entrò  al dia que sia complit lo temps de la  
Lv 9,9  de l’altar, e gità lo romanent  al fonament d’equell. 10 E lo sèu e los  
Lv 11,24 serà enzutzat e no serà nèdeu entrò  al vespra. 25 E si serà nesseçària cosa  
Lv 11,25 seus vestiments e serà no nèdeu tro  al sol post. 26 »Tot animal que hage ungla 
Lv 11,27  de aquells, serà ensutzat entrò  al vespra. 28 E qui aporterà de aquesta  
Lv 11,28  sua vestimenta e serà no nèdeu tro  al vespra, cor totes aquestes coses són  
Lv 11,31  de aquells són no nèdeus tro  al vespra. 32 »E qui caurà sobre ells que  
Lv 11,32  en aygua, com serà ensutzade entrò  al vespra, e axí aprés seran mundades. 33  
Lv 11,39 morteÿna toquarà serà inmunda entrò  al vespra. 40 E qui mengerà de aquells  
Lv 11,40  sua vestedura e serà inmunda entrò  al vespra. 41 »E tot ço que grepona sobra  
Lv 12,6  del testimoni e donar-ho-ha  al secerdot, 7 qui ho ofira devant Déu e  
Lv 13,7  e serà vist lleprós, sia tornat  al prevera 8 e condepnar-l’ha per  
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Lv 13,9  si serà en home, amèn-lo [*]  al secerdot, 10 e veurà aquell, e com en  
Lv 13,19  blanque o sostsroge, sia amenat  al secerdot, 20 lo qual vege lo loch de la 
Lv 13,29  o en la barbe nexerà llepra, vage  al secerdot ell. 30 E si veu que sia  
Lv 13,45 lo caperó ensemps, e clamar-s’ha  al sacerdot 46 per totstemps, cor llebrós  
Lv 13,49  llepra serà tinguda e sia mostrat  al secerdot. 50 Lo qual le tenga per VII  
Lv 14,2  hom lo deurà mundar: »Serà aduyt  al prevera, 3 e axirà lo prevera fora la  
Lv 14,7  anar lo pardal viu que se’n vol  al camp. 8 »E com l’homa llevarà la sua  
Lv 14,13 com per peccat e enaxí per la colpa  al sacerdot pertayn lo sacrifici, cor  
Lv 14,35  de casa e fer-ho-ha a saber  al prevera e dirà: “Enquax plaga de  
Lv 14,46  és tenquade, serà inmunda entrò  al vespra; 47 e qui dormirà en aquella o  
Lv 14,53  haurà llexat anar lo pardal volar  al camp delliura, adorerà per la casa e  
Lv 15,5  llevat ab aygua, serà no nèdeu tro  al vespra. 6 E ci siurà allà on ell ha  
Lv 15,6  llevat en aygua, serà no nèdeu tro  al vespra. 7 E qui toquarà la carn de  
Lv 15,7  llevat en aygua, serà no nèdeu tro  al vespra. 8 [*] 9 E lo siti en què ha  
Lv 15,10  flux de sperma serà ensutzat entrò  al vespra; e qui porterà alguna cosa de  
Lv 15,10  levat en aygua, serà no nèdeu tro  al vespra. 11 E tot hom qui toquaran  
Lv 15,11  ab aygua, seran no nèdeus entrò  al vespra. 12 E vaxell de terra que ell  
Lv 15,14  del testimoni e donarà aquells  al sacerdot, 15 lo qual oferrà la un per  
Lv 15,16  tot ab aygua, e serà inmunde tro  al vespra. 17 [*] 18 E la fembra ab què  
Lv 15,18  ha ab aygua e serà no nèdeha entrò  al vespra. 19 »E fembra qui de son temps  
Lv 15,19  de son temps haurà flux de sanch  al cap del mes, sia departida per VII  
Lv 15,20  toquarà ella serà no nèdeu entrò  al vespra; 21 e lo lloch on dormirà o  
Lv 15,22  ell, llevat [*], serà no nèdeu tro  al vespra. 23 E tot vaxell sobre lo qual  
Lv 15,23  llavat ab aygua, serà ensutsat tro  al vespra. 24 E si l’homa jaurà ab ella  
Lv 15,27 llevat ab aygua, serà inmunda entrò  al vespra. 28 »E si cessarà lo flux de la  
Lv 15,29  29 e en lo VIIIè dia oferrà  al sacerdot II tortres o II polls de  
Lv 16,21  cap de aquell, enviar-lo-n’ha  al desert per la mà de algun hom, 22 e  
Lv 16,33 e vestedures santes, 33 e perdonarà  al santuari, al tabernaccla del testimoni  
Lv 16,33 santes, 33 e perdonarà al santuari,  al tabernaccla del testimoni e enquara a  
Lv 17,5  prasentalles passificabbles  al Senyor, 6 e scampen los sacerdots la  
Lv 17,6 perfumen lo sèu en odor de suavitat  al Senyor. 7 E d’equí avant no deguollen  
Lv 17,15  ab aygua, e serà ensutzat fins  al vespra. E per aquest orde serà fet  
Lv 19,5  inmolareu víctima dels pasífichs  al Senyor perquè sia piadós, 6 aquell dia  
Lv 19,13  de ton llogater envers tu fins  al matí. 14 No maleyràs lo sort ni  
Lv 19,21  21 Mas per lo seu delicta ofira  al Senyor a le porta del tabernaccla del  
Lv 19,24 aquells saran santificats lloabbles  al Senyor, 25 e en lo V ayn mengereu los  
Lv 21,6  en llur carn. 6 Sants seran  al Senyor Déu seu, e no potlluyran lo seu  
Lv 21,7  és de son marit, car santificat és  al Déu seu 8 e los pans del sacrifici  
Lv 21,17  qui haurà màcula, no presenta pa  al seu Déu 18 ni s’acost al seu servey.  
Lv 21,18  pa al seu Déu 18 ni s’acost  al seu servey. Si orp serà o renquelós, de 
Lv 21,21  no s’acosta a presentar víctima  al Senyor, ni pans al seu Déu. 22 Car  
Lv 21,21  víctima al Senyor, ni pans  al seu Déu. 22 Car mengerà tan solament  
Lv 22,3 e que prasenten los fills de Ysrael  al Senyor en lo qual ha inmundícia, perirà 
Lv 22,6  qual és sutze, 6 serà inmunda fins  al vespre e no mengerà de les coses qui  
Lv 22,14 cosa que mengerà, e donar-ho-ha  al sacerdot al santuari. 15 »E no  
Lv 22,14  e donar-ho-ha al sacerdot  al santuari. 15 »E no ensutzaran les coses 
Lv 22,15  dels fills de Ysrael que prasenten  al Senyor, 16 que per ventura no  
Lv 22,18  vulla aquella cosa en holocaust  al Senyor, 19 presentat sia per vosaltres. 
Lv 22,21  presenterà víctima dels pasífichs  al Senyor, o per vot o voluntàriament,  
Lv 22,22 ronya o proïge, no presenten aquell  al Senyor ni cramareu aquell sobre la ara  
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Lv 22,24 o llevats los botons no presentareu  al Senyor, e en la vostra terra açò en  
Lv 22,25 de l’estranger no presentareu pans  al Déu vostro ni nenguna cosa que donar  
Lv 22,27  sots la mamella de la mara llur, e  al VIIIè dia d’equí avant presentar sa  
Lv 22,27 dia d’equí avant presentar sa porà  al Senyor; 28 e aquella vaque o ovella no  
Lv 22,29 inmolareu víctima per retra gràcies  al Senyor perquè sia piadós, 30 en aquell  
Lv 23,8  8 e presantareu sacrifici en foch  al Senyor per VII dies, e lo VII dia serà  
Lv 23,10  promeyes de les vostres messes  al sacerdot, 11 lo qual alsarà la guarba  
Lv 23,14  les messes fins que la presentareu  al Déu vostre. Manement és per a tostemps  
Lv 23,16  e axí presentareu sacrifici novell  al Senyor 17 de totes habitacions vostres: 
Lv 23,17  los quals coureu en promeyes  al Senyor. 18 E presentareu ab pans VII  
Lv 23,18  llibamens seus en olor molt suau  al Senyor. 19 E I cabrit per lo peccat  
Lv 23,25  en ell, e presentareu holocaust  al Senyor. 26 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 23,27  en aquell, e prasentareu holocaust  al Senyor. 28 Nenguna obra no fareu en lo  
Lv 23,32  ànimes lo dia nou, del vespra fins  al vespra guordareu los disaptes vostres.  
Lv 23,34  ço és, Cabanyelles, per VII dies  al Senyor. 35 »Lo primer dia serà anomanat 
Lv 23,36  per VII dies presentareu holocaust  al Senyor. Lo dia VIII serà gran festa e  
Lv 23,36 e molt santa; presentareu holocaust  al Senyor, car és dia de ajustance;  
Lv 23,37  Presentareu en aquelles oblació  al Senyor, los holocausts e sacrificis e  
Lv 23,38  vostres vots e promeses e donatius  al Senyor. 39 »Del quinzèn dia del mes  
Lv 24,3  posarà aquelles Aron de vespres  al matí devant lo Senyor a honor e a  
Lv 25,6  servacials, sclaus e esclaves, e  al llogater teu e al palagrí qui habita ab 
Lv 25,6  e esclaves, e al llogater teu e  al palagrí qui habita ab tu; 7 a les  
Lv 25,22  VIIIè e mengereu los fruyts fins  al novèn ayn; entrò a tant que les coses  
Lv 25,27  e ço que restant serà retrà-hu  al comprador, e axí rebrà la posseció sua. 
Lv 25,28  car en ell tota venda retornerà  al senyor e al poseÿdor primer. 29 »Qui  
Lv 25,28  tota venda retornerà al senyor e  al poseÿdor primer. 29 »Qui vendrà casa  
Lv 25,30  rehemuda en l’ayn, serà girade  al comprador, e poseyrà aquella e los seus 
Lv 25,52  ayns, retrà lo restant dels ayns  al comprador. 53 Los que abans serví ab lo 
Lv 26,5  la venema, e la venema sobrevindrà  al samenter, e mengereu vòstron pa en  
Lv 27,5  fembra, XXX. 5 E dels V ayns fins  al XXè, lo mascla donarà XX sicles; la  
Lv 27,6  la fembra, X. 6 E de un mes fins  al V ayn, per mascla seran dats V sicles;  
Lv 27,9 l’animal lo qual se pot sacrificar  al Senyor, ci algú eser prometrà, sant  
Lv 27,10  que mundat és, santificat serà  al Senyor. 11 L’animal inmunda lo qual  
Lv 27,11  animal inmunda lo qual sacrificar  al Senyor no’s pot, si algú lo prometrà  
Lv 27,14  la sua casa e santifiquar-la  al Senyor, considererà aquella lo sacerdot 
Lv 27,16  posseció prometrà e santifiquarà  al Senyor, segons la mesura de la sament  
Lv 27,18  segons los ayns que restats són  al compte fins al jubileu, e serà rellevat 
Lv 27,18 ayns que restats són al compte fins  al jubileu, e serà rellevat del preu. 19  
Lv 27,21  lo dia del jubileu santificat serà  al Senyor, e la poceció santificada se  
Lv 27,22 poceció dels mayors serà santificat  al Senyor, 23 sotstraurà lo sacerdot  
Lv 27,23  lo nombre dels ayns lo preu fins  al jubileu, e donarà aquell qui aytal ha  
Lv 27,23  e donarà aquell qui aytal ha votat  al Senyor, 24 e en lo jubileu ratornarà al 
Lv 27,24  24 e en lo jubileu ratornarà  al primer senyor qui l’havia venut e l’  
Lv 27,26  XX malles. 26 »Los primogènits que  al Senyor pertanyen nengú no’ls pot  
Lv 27,28  sia estimat. 28 »Tota cosa que  al Senyor serà santificada, are sia hom o  
Lv 27,28  del sant dels sants serà  al Senyor. 29 E tota santificació qui és  
Lv 27,32  quant dehè vendrà serà santificat  al Senyor, 33 e no serà alegit bo ni mal  
Lv 27,33 que mudat serà [*] serà santifiquat  al Senyor e no serà ramut. 34 Aquests són  
Ex 3,7  cor no podia guordar contra Déu. 7  Al qual dix lo Senyor: –Yo viu la aflicció 
Ex 4,18 Egipte, e veuré si encare són vius.  Al qual dix Ytró: –Vé en pau. 19 E dix Déu 
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Ex 16,6  e Aron a tots los fills de Ysrael:  –Al vespra sabrets que nostre Senyor  
Ex 16,12  Parle a ells e digues-los:  “Al vespra menyarets carns, e al matí  
Ex 18,15  tu del matí tro al vespra? 15  Al qual dix Moysèn: –Lo pobble ve a mi e  
Ex 19,24  al poble e sentifica a ell.” 24  Al qual dix Déu: –Vé e devalle, e pujaràs  
Ex 32,33  de ton libra lo qual scrivist. 33  Al qual respòs nostre Senyor: –Qui peccarà 
Ex 6,25  los parentats de Cariatiarim. 25 E  Alatzar, fill de Aron, sacerdot, pres per  
Ex 6,23  la qual parí a ell Nadap e Buy e  Alazar e Thamar. 24 E los fills de Coré  
Lv 10,16 peccat, trobà’l, e fou irat contra  Alazar e Aytamar, qui romaseren ffills de  
Lv 13,49  aquell o serta pell [*], 49 si d’ alba o roge màcula serà ensutzada, per  
Lv 4,21  lo vadell apòrtan-lo fora de la  albarguade e cremen-lo axí com lo primer 
Ex 32,27  entrò a l’altre per mig de la  albergada. Cascú mat muller o frare o  
Lv 6,11 sendres e traurà-les defora de la  albergada, e posar-les-ha en lo lloch  
Lv 8,17  e sa femta cremà en foch defora l’ albergada, axí com li havia manat nostre  
Lv 10,4  e aportats-los fora de la  albergada. 5 E mantinent entraren e  
Lv 13,46  aquest habitarà tot sol fora de la  albergada. 47 »Vesteduras de llane o de  
Lv 14,8 com serà purificat pot intrar en la  albergada, e siurà defora la sua tenda VII 
Lv 16,26  cors en aygua, e axí entrarà en la  albergada. 27 E lo tor e lo cabrit que  
Lv 16,27 lo santuari, seran aportats fora la  albergada e seran cremats a foch, axí les  
Lv 16,28  carn ab aygua, e axí entrarà en la  albergada. 29 »E açò serà a vós en fur  
Lv 17,3  alcia bou o ovella o cabra, en la  albergada o fora la albergada, 4 e no hu  
Lv 17,3  o cabra, en la albergada o fora la  albergada, 4 e no hu oferrà a le porte del 
Ex 4,24  24 E com anàs en son camí e fos l’ albergade, correch nostro Senyor e volch  
Ex 19,16  e tamé’s lo poble qui era en l’ albergade. 17 E féu axir Moysèn lo poble  
Ex 19,17  poble encontre Déu del lloch de l’ albergade, e estigueren a le reÿl del  
Lv 4,12 romanent del cors traurà fora de la  albergade, en lo lloch net on solen gitar  
Lv 9,11  la pell de aquell cremà fora de la  albergade. 12 E sacrificà e deguollà lo  
Ex 17,1  [*] desert de Sín per les sues  albergades, segons la paraule de Déu, e  
Ex 32,26  26 E estech enmig del portal de la  alberguada e dix: –Si nangú és de nostre  
Ex 32,5 oý açò, adificà altar devant ell, e  alçà sa veu e cridà e dix: –Demà és festa  
Lv 8,29 nostre Senyor. 29 E pres lo pits, e  alçà aquell devant Déu, de l’ariet de la  
Lv 9,21  e les cames dretes departí Aron e  alçà-ho devant Déu axí com manà Moysèn.  
Lv 13,31 de la barbe. 31 E si veurà la plaga  alçada agual de la cotna, e los cabels  
Lv 8,27  fills. Los quals com ho haguessen  alçat devant Déu, 28 e ell pres-ho de  
Lv 17,3  home dels fills de Ysrael que  alcia bou o ovella o cabra, en la  
Lv 1,7  han sobra l’altar del foch ab sos  alcles de llenya debans conponides, 8 e  
Ex 15,20  aprés de ella ab tenborets e ab  aldufes, 21 segons que pertayia a cascuna, 
Ex 28,1 a mi, axí com Aron e Nadap e Abiú e  Aleatzar e Aytamar. 2 E faràs vestadura  
Ex 18,25 ço que ell li consellà. 25 E Moysèn  alegí barons [*] de tot lo poble de  
Lv 27,33  santificat al Senyor, 33 e no serà  alegit bo ni mal ni per altre serà mudat;  
Ex 18,9  Senyor deslliurats. 9 Fo molt  alegra Jetró per amor de tots los béns que 
Ex 35,5  de tota vostra voluntat e ab  alegra cor ofarits aquells al Senyor: or e 
Ex 4,14 aquell perlarà ab ell, e veurà tu e  alegrar-s’ha en son cor. 15 Tu parle ab 
Lv 23,40  de fulla, e sàlzer del torrent, e  alegrar-vos-heu devant lo Senyor Déu  
Ex 21,6  e puys forat-li la orella ab una  alena, e serà a ell serf enpertostemps. 7  
Lv 20,27  de mort muyra e ab pedres sien  alepidats; la sanch lur sobre ells sia.  
Ex 25,20 se reguart en l’escampament de lus  ales, e que cobren l’oratori, e la cara  
Ex 25,22  desobre la claustre, dintre les II  ales dels xerobins qui seran sobre la  
Ex 37,9  de la claustra, 9 stanent lurs  ales a amunt cobrín ab lurs ales la  
Ex 37,9  lurs ales a amunt cobrín ab lurs  ales la claustra, raguordant la un a l’  
Lv 1,17 les sendres. 17 E no destrovirà les  ales de aquell, ne no ensetarà ne ab ferra 
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Lv 11,9  a vós: tots aquells qui han  ales ne esquates, axí en mar com en terra  
Lv 11,10 menyarets. 10 E aquell qui no haurà  ales ne asquata, axí en les aygües qui’s  
Lv 11,12  [*]. 12 Tots aquells qui no han  ales ne asquata en les aygües són  
Ex 15,4 la sua host [*] en mar, e tots los  alets prínceps de aquell són negats en la 
Ex 12,4  un anyell a lurs cases, 4 e si  algú serà menor en nombre que no puga  
Ex 12,48  de Ysrael faheren açò, 48 e si  algú palagrí voldrà passar ab vós en  
Ex 12,48  axí com nadiu de la terra; e si  algú no serà sircunzís, no manuch d’ell.  
Ex 16,4  dia, per ço que yo’ls asayg si  algú yrà en ma ley o no. 5 E en lo dia VI  
Ex 21,7  a ell serf enpertostemps. 7 »E si  algú vendrà sa filla o sa serventa, no  
Ex 21,14  en lo qual no degua fogir. 14 E si  algú aguoytarà acordadement per auciure  
Ex 21,22  22 »E si’s berallaran II hòmens e  algú d’ells ferrà fembra preyns, e ella  
Ex 21,33  sia allapidat ab pedres. 33 E si  algú cavarà una sisterna e obrir-la-ha 
Ex 22,1 seu. Ex 22,Tit Capítol XXIII 1 E si  algú enblerà ovella o bou e l’auciurà o  
Ex 22,5  restetuesqua-ho en doble. 5 E si  algú guostarà camp o vinya ab foch, o hy  
Ex 22,7  lo foch esmanerà lo dan. 7 »E si  algú comenarà a son amich moneda o vexella 
Ex 22,10  dos tans a son conpanyó. 10 »E si  algú comenerà a son proïsma aze o bou o  
Ex 22,14  és tingut de restituació. 14 »E si  algú menllaverà bèstia nenguna de son  
Ex 22,16  per preu a le sua obra. 16 »Si  algú forcerà verja abans que l’hage  
Ex 34,15  de aquells, apellar-t’hia  algú d’ells per ço que menyasses de les  
Lv 5,3 mala és e deu esser lexada. 3 »E si  algú toquarà la inmundícia de l’home  
Lv 7,18  dia, sia cremat a foch. 18 E si  algú mengerà en lo terç dia de les carns  
Lv 7,25  en vostros diversos usos, 25 e si  algú mengerà lo sèu qui deu eser ofert al  
Lv 11,25  25 E si serà nesseçària cosa que  algú port de aquelles mortes, llevarà los  
Lv 11,27  van ab IIII peus, serà inmunda; si  algú tocarà la morteÿna de aquells, serà  
Lv 11,38  serà ensutzada aquella. 38 E si a  algú serà donada aygua sobre la samence e  
Lv 11,40 vespra. 40 E qui mengerà de aquells  algú o qui la portarà, llau la sua  
Lv 13,2 llepra, sia aduyt a Aron sacerdot o  algú de sos fills. 3 Lo qual com veurà la  
Lv 20,10  él sia sobre ell. 10 »Si fornicarà  algú la muller de l’altre e adulteri  
Lv 20,12  d’ells sia sobre ells. 12 »Si  algú dormirà ab sa nora, cadescú muyra,  
Lv 27,9  se pot sacrificar al Senyor, ci  algú eser prometrà, sant serà 10 e mudar  
Lv 27,11  sacrificar al Senyor no’s pot, si  algú lo prometrà serà amenat devant lo  
Lv 27,31  e a ell són santifiquats. 31 E si  algú volrà rembra los seus delmes, anadir  
Lv 27,33  mal ni per altre serà mudat; e si  algú lo muderà, so que mudat serà [*] serà 
Ex 21,35  bèstia que hy serà morta. 35 E si  algun bou nefrarà altre bou que sia d’  
Lv 11,39  aquí matex serà ensutzada. 39 »Si  algun animal és mort de aquells qui són  
Lv 15,5  qual ell siurà, inmunde és. 5 E si  algun homa toquarà lo lit de aquell, llau  
Lv 16,21 -lo-n’ha al desert per la mà de  algun hom, 22 e portar-se-n’ha lo  
Lv 22,10  [*] lo llogat per fer  algun treball per lo sacerdot no mengerà  
Lv 27,18  18 mas, en altra manera, aprés de  algun temps, llevarà lo sacerdot la  
Lv 5,2  sua iniquitat. 2 Ànima qui toquarà  alguna cosa no nèdea, sia que sia morta  
Lv 5,2  no nèdea, sia que sia morta per  alguna bèstia o que sia morta per si  
Lv 5,2 o que sia morta per si matexa o per  alguna altra reptília, e serà oblidade la  
Lv 6,2  encontre Déu negarà a son proïsma  alguna comanda que li serà feta en fe, e  
Lv 6,2  e ell emblarà aquella, o en  alguna manera la neguarà o li’n farà  
Lv 6,2  manera la neguarà o li’n farà  alguna colúmpnia, 3 o le hy metrà en cosa  
Lv 7,16  en aquell dia sia menyada; si  alguna cosa romendrà tro al matí, llegut  
Lv 7,17  llegut és de menyar-la; 17 e si  alguna cosa serà atrobada en lo terç dia,  
Lv 11,33  33 Tot vaxell de terra en lo qual  alguna cosa de aquelles haurà astat serà  
Lv 14,36  ell entra en aquella e que veja si  alguna llepra serà en aquella, per ço que  
Lv 15,10  entrò al vespra; e qui porterà  alguna cosa de aquelles llevarà la sua  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

49 
 

Lv 19,35  Déu vostre. 35 »No vullau fer  alguna cosa malvada en juý, en pes just,  
Lv 24,19 retrà ànima per ànima. 19 »Qui farà  alguna farida o naffra a nengú de son  
Lv 25,14  sues possecions. 14 Quant vendràs  alguna cosa a ton proïsma o la compraràs  
Ex 16,17  los fills de Ysrael. Culliren-ne  alguns més e altres menys, 18 e aquell qui 
Ex 21,18 mà, de mort muyra. 17 [*] 18 »E com  alguns hòmens sa berallaran e la I farrà  
Ex 18,4  aliena», 4 e l’altra havia nom  Aliàtzer, e dix: «Déu de mon para, tu est  
Ex 18,3  «Estrany fuy e palagrí en la terra  aliena», 4 e l’altra havia nom Aliàtzer,  
Ex 12,15  15 »E per VII dies menyarets l’ alís, e en lo primer dia no serà llevat en 
Ex 12,17  de menyar. 17 E observarets lo  alís, cor en force del dia aquest treguí  
Ex 12,18 del mes, en lo vespra, menyarets l’ alís entrò a XXI dia de aquell mes matex,  
Ex 13,6 en aquest mes. 6 VII dies menyarets  alís nàdeus, e en lo VIIè dia serà la  
Ex 23,15  15 E guorderets la festa del pa  alís; VII dies menyarets alís, axí com  
Ex 23,15  del pa alís; VII dies menyarets  alís, axí com mané a tu en lo temps del  
Ex 29,2  vadell e II moltons nàdeus, 2 e pa  alís e crespel en què no hage llevat, que  
Ex 29,23 e una basteza de [*] sistella de l’ alís, la qual és posade devant nostre  
Ex 34,18  a tu, 18 mas guarda la festa de l’ alís. VII dies menyaràs l’alís, axí com  
Ex 34,18  de l’alís. VII dies menyaràs l’ alís, axí com mané a tu en lo temps del  
Lv 8,2  e dos moltons e un canestell de pa  alís, 3 e ajustaràs tot lo pobla a le  
Lv 8,26  26 E pres de la sistella del pa  alís qui era devant nostre Senyor; pa  
Ex 13,7  dia serà la festa del Senyor. 7  Alís menyarets VII dies, e no aparrà ab tu 
Ex 12,20  habitacions, e menyarets cosa  aliza. 21 E apellà Moysèn tots los vells  
Lv 7,12  llevat salguats d’oli, e foguace  aliza untade d’oli, e crespells de sèmola 
Lv 8,26  salgade d’oli e una foguace  aliza posà sobra lo sèu e la cama dreta.  
Ex 12,39  de Agipte e faeren-ne pans  alizos, los quals cogueren sots sendre,  
Lv 23,6  dia del dit mes, festa dels pans  alizos del Senyor és; per VII dies pans  
Lv 23,6  del Senyor és; per VII dies pans  alizos mengereu. 7 Lo dia primer serà a  
Lv 7,2  dels sants és, 2 per amor de açò  allà on deguollaran lo holocaust  
Lv 15,6  nèdeu tro al vespra. 6 E ci siurà  allà on ell ha segut, llevarà las sues  
Ex 17,4  cor si no’ls era per un poch  allapidar- m’hían? 5 E dix Déu a  
Ex 8,26 los agipcians devant ells, ells nos  allapidarien. 27 Nós irem per lo desert  
Ex 19,13  a ell ab la mà, cor ab pedres serà  allapidat e ab setgetes serà asegetat, sia 
Ex 21,28  ab corn o a fembra e morran, sia  allapidat lo bou e no sien menyades les  
Ex 21,29  auciurà hom o fembra, lo bou sia  allapidat; e si son senyor ho sabia, sia  
Ex 21,32  XXX sicles de argent, e lo bou sia  allapidat ab pedres. 33 E si algú cavarà  
Lv 24,16  de mort muyra, ab pedres sia  allapidat per tota la moltitut del poble;  
Lv 24,16  de mort muyra, ab pedres sia  allapidat. 17 »Qui farirà e matarà hom, de 
Lv 24,14  les sues mans sobre lo seu cap, e  allapiden aquell tot lo poble. 15 E als  
Lv 20,2  poble de la terra lo deguollerà o  allepidarà, 3 e yo posaré la mia cara  
Ex 19,4  ne com vos he portats sobre  alles de àguilas, e fiu venir vós a mi. 5  
Ex 7,11  sabens e encantadors, e faheren  allò matex per lurs encantamens [*], 12 e  
Ex 22,5 o del millor de sa vinya restituyrà  allò. 6 »E si axirà foch e trobarà  
Ex 22,27 sol colguant la torna a ell, 27 cor  allò solament és cobriment de la carn de  
Lv 2,10  10 E qualque cosa romandrà de  allò, serà de Aron e de sos fills, sants  
Ex 30,8  llantes ensendrà aquell, 8 e com  allogarà aquellas al vespra, ferà perfum  
Ex 30,23  a tu coses odorants. Primerament  almesch D cicles, e canella CCL sicles, e  
Ex 16,16  con n’hage mester a menyar, un  almut per cascun cap; segons lo nombre de  
Ex 16,32  la qual mana Déu: “Umplits un  almut d’ell, e sia guordat a vostres  
Ex 16,33  magne com ne porà caber en un  almut, e estoge’l devant nostre Senyor  
Ex 16,36  de la terra de Canahan. 36 E lo  almut ab què mesuraven la magne era la Xª  
Ex 16,22  collien-ne dos tants, ço és, dos  almuts per sengles hòmens. E vengueren  
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Ex 29,38  serà santificat. 38 »E açò és  alò que faràs en l’altar cascun dia  
Ex 22,27  de la carn de aquell, e no ha  alra en què’s dorme; e si’s clamave a mi 
Ex 30,32  la compozició d’ell no farets  alra, cor sentificat és e serà sant a vós. 
Ex 25,24  ella d’or net. E faràs a ella  alredor, tot entorn en aquell orla d’or  
Ex 1,11  ells. E adonchs adificaren ciutats  als tebernacles de Farahó: Phirone,  
Ex 3,13  Moysèn al Senyor: –Vet que yo vaig  als fills de Yraell e diré a ells: “Lo Déu 
Ex 3,15  altra vegade a Moysèn: –Açò diràs  als fills de Yraell: “Lo Senyor Déu de  
Ex 5,6  E menà en aquel di’a lo mayoral e  als altres del poble dient: 7 –D’equí  
Ex 6,6 covinensa. 6 E per amor de açò dich  als ffills de Yraell: “Yo són lo Senyor  
Ex 6,9  Moysèn totes les peraules aquestes  als fills de Yraell, los quals no oïren  
Ex 6,13  a Moysèn e Aron, e donà manement  als fills de Yraell e a Faraó, rey de  
Ex 6,26  26 Aquest és Aron e Moysèn,  als quals menà Déu que traguessen los  
Ex 9,4  no parí res d’ellò que pertenyia  als fills de Ysrael. 5 E ordonà nostre  
Ex 14,2  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parle  als fills de Ysrael que’s ratornen e que  
Ex 14,15  –De què’t clames a mi? Parle  als fills de Ysrael que’s moguen, 16 e tu 
Ex 15,8  aygües. La ona decorrech e estech,  als abizos foren rabblits enmig de la mar. 
Ex 19,4  mateix havets vist ço que he fet  als egepcians, ne com vos he portats sobre 
Ex 19,6  són les paraules que perlaràs  als fills de Ysrael. 7 E vench Moysèn e  
Ex 20,22  22 E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs  als fills de Ysrael: “Vós oïts que del cel 
Ex 21,1  són los juýs que proposaràs  als fills de Ysrael: 2 »Si conpreràs serf  
Ex 22,31  bèsties, mas gitar-les-hets  als cans. 23,Tit Capítol XXIIII 1 »No  
Ex 23,23 farizeu e cananeu e aveu e gebuseu,  als quals yo contrestaré. 24 No adoraràs  
Ex 23,33 fessen peccar en mi; cor si serveix  als lurs déus, sertament a tu serà en  
Ex 24,12 que escriví per ço que’ls ensenyas  als fills de Ysrael. 13 E llevaren-ce  
Ex 24,14  Moysèn en lo munt de Déu, 14 e dix  als vells: –Esperats-vos ací entrò que  
Ex 25,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  als fills de Ysrael que aporten a mi les  
Ex 25,22  les coses que yo manaré a tu e  als fills de Ysrael. 23 »E faràs taule de  
Ex 27,20 la cort serà d’aram. 20 »E tu mane  als fills de Ysrael que aporten a tu oli  
Ex 27,21  E açò serà perdurable coltivament  als fills de Ysrael e a llurs successós.  
Ex 28,12  de l’ephot, pedras de ramenbransa  als fills de Ysrael; e portarà Aron los  
Ex 28,24  d’or [*]. 24 [*] les junyiràs  als anells qui són en los màrgens d’  
Ex 28,33 ’s tranch leugerament. 33 E devall  als peus de aquell guonella, tot entorn,  
Ex 28,40 de obra bresquade d’or. 40 E faràs  als fills de Aron guonelles de drap de  
Ex 29,28  e a sos fills en dret de setgla  als fills de Ysrael, cor promícies són e  
Ex 30,31 ço que servèsquan a mi. 31 »E diràs  als fills de Ysrael: “Aquest oli de  
Ex 31,13  a Moysèn e dix-li: 13 –Parla  als fills de Ysrael e digues a ells:  
Ex 32,20  aygües e donà les aygües a beura  als fills de Ysrael. 21 E dix a Aron: –Què 
Ex 32,27  a ell tots los fills de Lleví, 27  als quals ell dix: –Açò diu nostre Senyor  
Ex 33,5  dix nostre Senyor a Moysèn: –Parla  als fills de Ysrael. Digues-los que lo  
Ex 34,32  atressí tots los fills de Ysrael,  als quals manà tot ço que havia oït de Déu 
Ex 35,30 deÿcaren al Senyor. 30 E dix Moysèn  als fills de Ysrael: –Veus que nostre  
Ex 36,1  e Holiap e tots los hòmens savis  als quals Déu donà savieza e entaniment  
Ex 36,2  e encara a tots los hòmens ensemps  als quals havia Déu donade saviesa, e  
Lv 1,2  del testimoni e dix: 2 –Parla  als fills de Ysrael e digues a ells: »Homa 
Lv 2,2  -hy ensens, 2 e portar-la-ha  als fills d’Aron, sacerdots, dals quals  
Lv 2,8  Senyor e lliurar-ho-has [*]  als sacerdots. 9 E com aquell oferrà  
Lv 4,2  parlà Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla  als fills de Ysrael: »Ànima com peccarà  
Lv 7,7 e a cascun sacrifici serà una lley:  als sacerdots qui a ella ofarir  
Lv 7,23  Senyor a Moysèn dient: 23 –Parla  als fills de Ysrael. »Lo sèu dels bous e  
Lv 7,29  Senyor a Moysèn dient: 29 –Parla  als fills de Ysrael: »Qui ofer sacrifici  
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Lv 7,34 la cama de la depertidura apartaràs  als fills de Ysrael del sacrifici de llurs 
Lv 7,34  dar-ho-han a Aron, sacerdot, e  als fills de aquell en fur del Senyor, en  
Lv 7,36  36 que manà a ells lo Senyor donar  als fills de Ysrael en raligió perdurable  
Lv 7,38 Moysèn en lo munt de Sinaý con manà  als [*] de Ysrael que ofarisen llurs  
Lv 9,3  devant nostre Senyor. 3 E diràs  als fills de Ysrael: “Pranets un cabrit  
Lv 10,11  sutze e munda. 11 Ensanyarets  als fills de Ysrael tots los meus fus que  
Lv 10,14  e les filles tues ab tu; a ells e  als fills teus són raposades de les  
Lv 11,2  a Moysèn e Aron dient: 2 –Digats  als fills de Ysrael: »Guordats tot ço que  
Lv 12,2  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla  als fills de Ysrael e digues a ells:  
Lv 13,12 cobrirà tota la carn, del cap entrò  als peus, açò serà a vista dels ulls del  
Lv 15,2 a Moysèn e a Aron dient: 2 –Parlats  als fills de Ysrael e diguats a ells:  
Lv 15,31  del seu flux. 31 »E mostrarets  als fills de Ysrael que’s guorden de  
Lv 16,33  testimoni e enquara a l’altar e  als sacerdots e a l’univerç pobbla. 34 »E 
Lv 17,12  12 E per amor de açò dixí  als fills de Ysrael: Tota ànima de vós no  
Lv 17,14  en la sanch és. E per ço he dit  als fills de Ysrael: La sanch de tota carn 
Lv 18,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  als fills de Ysrael. Diràs a ells: »Yo sóm 
Lv 19,2  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  als fills de Ysrael e a tota la conpanya  
Lv 19,10  grans cahens no’ls colliràs, mas  als pobres e als palegrins los llexaràs  
Lv 19,10  no’ls colliràs, mas als pobres e  als palegrins los llexaràs cullir. Yo sóm  
Lv 19,31  sóm lo Senyor. 31 »No us declineu  als encantadós ni dels ýdolas res no  
Lv 20,2  dient: 2 –Aquestes paraules diràs  als fills de Ysrael: »[*] e dels  
Lv 20,6  6 »L’ànima qui’s declinarà  als encantadors e als ydolatres e haurà  
Lv 20,6  qui’s declinarà als encantadors e  als ydolatres e haurà fornicat ab ells,  
Lv 21,1  de sert lo Senyor a Moysèn: –Parla  als sacerdots fills de Aron e direts ha  
Lv 21,24  a ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e  als fills seus e a tot Ysrael totes coses  
Lv 22,2  a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e  als fills d’él que’s guarden de aquelles 
Lv 23,2  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  als fills de Ysrael. Diràs a ells:  
Lv 23,10 lo Senyor a Moysèn dient: 10 –Parla  als fills d’Israel. Diràs a ells: »Com  
Lv 23,22  spigues romanents no les cullireu;  als pobres e palagrins les llexareu  
Lv 23,24 lo Senyor a Moysèn dient: 24 –Parla  als fills de Ysrael: »En lo mes VII, en lo 
Lv 23,34  Senyor a Moysèn dient: 34 –Parla  als fills de Ysrael: Del quinsèn dia de  
Lv 23,44  Moysèn sobre les festes del Senyor  als fills de Ysrael. 24,Tit Capítol XXIIII 
Lv 24,2  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Mane  als fills de Ysrael que aporten a tu oli  
Lv 24,15 allapiden aquell tot lo poble. 15 E  als fills de Ysrael parlaràs: »Hom qui  
Lv 24,23  Déu vostre. 23 E perlà Moysèn  als fills de Ysrael, e aduguéran aquell  
Lv 25,2 en lo mont de Sinaý dient: 2 –Parla  als fills de Ysrael e diràs a ells: »Quant 
Lv 25,6  seran a vosaltres en vianda a tu e  als teus servacials, sclaus e esclaves, e  
Lv 25,39 ·l destrenyaràs de servitut axí com  als esclaus, 40 mas axí com a llogader e  
Lv 25,46 e ab dret de haratatge los rametreu  als succeÿdors e posayr-los-heu per a  
Lv 26,37  a batalles. Nengú de vosaltres  als anemichs contrestar no porà. 38  
Lv 27,2  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  als fills de Ysrael e diràs a ells: »Hom  
Lv 27,3  3 Si serà mascla de XX ayns fins  als LX ayns, donarà L sicles de argent a  
Lv 27,21 e la poceció santificada se pertayn  als drets dels sacerdots. 22 »Si lo camp  
Lv 27,34  que ha manat lo Senyor a Moysèn e  als fills de Ysrael en lo munt de Sinaý.  
Ex 32,24  no sabem què li és sdevengut.” 24  Als quals yo dix: “¿Qui és de vosaltres  
Ex 17,12  e altre dellà. E foren ses mans  alsades entrò al sol sa quolguava. 13 E  
Lv 7,34  la cama dreta. 34 E lo pits de la  alsadura e la cama de la depertidura  
Ex 29,24  sos fills, e santificaràs aquelles  alsant devant nostra Senyor, 25 [*] car  
Ex 29,26 alsat a Aron, e santificaràs aquell  alsant devant nostre Senyor, e serà en la  
Lv 23,11  messes al sacerdot, 11 lo qual  alsarà la guarba devant lo Senyor perquè  
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Ex 29,26  lo pits del moltó, lo qual és  alsat a Aron, e santificaràs aquell alsant 
Ex 25,23  de lonch, e I colze d’ample, e d’ alt mig colze, 24 e cobriràs ella d’or  
Ex 25,25 qui l’aur romendrà de IIII dits d’ alt, e sobra aquella faràs altre corona d’ 
Ex 27,1  sia quodrat, e haurà III colzes d’ alt. 2 E les torres dels IIII angles seran 
Ex 27,18  e de ample L colzes, e V colzes d’ alt, e serà de lli tortís, e llurs  
Ex 30,2  axí que venga codrat, e haurà d’ alt IIs colzes [*] los seus corns, 3 e  
Ex 37,1  II colzes e mig [*] d’ampla, e d’ alt I colze e mig. E cobrí-la tota de  
Ex 37,10  colzes, e d’ampla un colze, e d’ alt I colze e mig, 11 e cobrí-la de or  
Ex 37,25  de cascun quadra I colze, e d’ alt II colzes, e en cascun angle axia un  
Ex 38,1 de cascun quadre V colzes, e III d’ alt, 2 del qual axien corns en cascun  
Ex 38,18  e havia de llonch XX colzes, e d’ alt V, segons la mesura de totes les  
Ex 17,15  sots lo cell. 15 Edificà Moysèn  altar, e apellà lo nom de Déu «En mon  
Ex 20,24  aur farets a vós, 24 ço és, farets  altar de terra e offarrets sobre aquell  
Ex 20,25  e benayré a tu. 25 E si faràs a mi  altar de pedra, no adifichs aquell ab  
Ex 20,26  26 »No pugs per escalons a l’ altar meu, per ço que no sia revelade la  
Ex 21,14 enguan e’l persegueix, de dins mon  altar lo deus pendra per ço que muyra. 15  
Ex 24,4  Senyor. E llevà’s matí e adifichà  altar a la reÿl del munt, e XII títols per 
Ex 24,6  e la part romanent buydà sobre l’ altar. 7 E pres lo libre del fermament, e  
Ex 25,30  fin or pur. 30 E posaràs sobre l’ altar lo pa de proposició devant mi  
Ex 27,1  27,Tit Capítol XXVIII 1 »E faràs  altar de fust de setim, lo qual haurà V  
Ex 27,5  posar-la-has sots la ara de l’ altar, e serà la ret entrò a le meytat de  
Ex 27,5 serà la ret entrò a le meytat de l’ altar. 6 E faràs barres a l’altar de fust 
Ex 27,6  de l’altar. 6 E faràs barres a l’ altar de fust de setim II, les quals  
Ex 27,7  perxes o barres en II llats de l’ altar per portar ell. 8 No soldat, mas va  
Ex 28,43  testament e com sa acostaran a l’ altar per ço que aminéstran en lo  
Ex 29,12  posar-n’has sobra lo corn de l’ altar ab lo teu dit, e lo romanent de la  
Ex 29,16  aquell, e gitar-l’has sobra l’ altar, 17 e puys [*] pendràs sos peus, e  
Ex 29,18  tot lo moltó ab ensens sobra l’ altar. Oferta és a Déu e odor suau és  
Ex 29,20  de la sanch gitaràs desobra l’ altar entorn. 21 E pendràs despuix de la  
Ex 29,21 despuix de la sanch qui és sobra l’ altar, e de l’oli de l’untament, e  
Ex 29,36  a lurs pardonaments, e mundaràs l’ altar com sacrificaràs a perdonar sobre  
Ex 29,37  37 VII dies perdonaràs sobra l’ altar, e santificaràs aquell, e serà sant  
Ex 29,38  38 »E açò és alò que faràs en l’ altar cascun dia continuhadement: II  
Ex 29,43  los fills de Ysrael e santificarà  altar en ma glòria. 44 E santificaré al  
Ex 29,44  al tebernacla del testament ab l’ altar, e a Aron ab sos fills per ço que  
Ex 30,4  meses barras ab què sie aportat l’ altar. 5 E aquelles barres faràs de fust  
Ex 30,6  d’or. 6 E posaràs, ell devant, l’ altar contra lo vel e lo cobriment que  
Ex 30,18 entre lo testimoni del tabernacla e  altar. E matràs aygua, 19 e llevar-se- 
Ex 30,20  e com se deuran ajustar a l’ altar per ço que ofiren en aquell temiama  
Ex 30,27  candalobra e totes les aÿnes, e l’ altar de la tamiama 28 e lo holocaust, e  
Ex 31,8  molt pur ab los seus vaxells, e l’ altar de la timiama, 9 e de l’holocaust e 
Ex 32,5  5 E con Aron oý açò, adificà  altar devant ell, e alçà sa veu e cridà e  
Ex 37,25  d’or net I quintar. 25 E féu un  altar a le timiama, de fust de sethim, e  
Ex 37,27  perxes per ells e que poguecen l’ altar portar. 28 E les barres féu de fust  
Ex 38,1  38,Tit Capítol XXXVIIIIº 1 E féu  altar de holocaust de fust de sethim, e  
Ex 38,5  passacen les perxes a portar l’ altar, 6 les quals féu de fust de sethim e 
Ex 38,7  lo llats de la ara per portar l’ altar. E aquest altar no era sòlit, ans  
Ex 38,7  ara per portar l’altar. E aquest  altar no era sòlit, ans era concavat, de  
Ex 38,30 del tabernaccla del testimoni, e l’ altar ab lo crivell de l’aram e ab tots  
Ex 39,39  e lo cubertor del portal, 39 e l’ altar de l’aram, [*] e ses perxes e totes 
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Ex 40,5  ab les sues làntees aquí. 5 E l’ altar del perfum estarà devant la arqua  
Ex 40,6  6 E devant aquell posaràs l’ altar de l’holocaust. 7 E metràs lo  
Ex 40,7  7 E metràs lo pitxell entra l’ altar e lo tabernacla, e umplir-l’has  
Ex 40,10  ço que sien santifiquats, 10 e l’ altar de l’holocaust e tots los vaxells  
Ex 40,24  nostre Senyor ordonà. 24 E posà l’ altar de l’or sots lo traginat del  
Ex 40,27  antrament del tabernacla, 27 e l’ altar de l’holocaust en lo vestiari del  
Ex 40,28  del testimoni, prop de l’ altar. 29 E llavaren-se Moysèn e Aron e  
Ex 40,30  de la covinensa e puyaren a l’ altar, axí com manà nostro Senyor. 31 E  
Ex 40,31  palau entorn del tabernacla, e l’ altar fonch portat en la tenda. E aprés  
Lv 1,5 sanch de aquell gitant entorn de l’ altar qui és devant la porta del  
Lv 1,7  menbres, 7 posar-l’han sobra l’ altar del foch ab sos alcles de llenya  
Lv 1,9  e posarà açò lo secerdot sobra l’ altar en holocaust, cor açò és suau odor a 
Lv 1,11  11 e sia deguollat al llats de l’ altar qui raguorda [*] davant nostre  
Lv 1,11  giten la sanch de aquell sobra l’ altar entorn, 12 e depertesquen los  
Lv 1,13  e sacrificar-ho-han sobra l’ altar en holocaust, e açò és molt suau  
Lv 1,15  ofiren aquells los sacerdots a l’ altar, e torcen-li al coll axí que sia  
Lv 1,15 e lléxan decórrer la sanch sobra l’ altar a la part de la ara, 16 e giten lo  
Lv 1,16  lo guavaig e la ploma fora de l’ altar, e le plage de orient, en lo loch on 
Lv 1,17  e perfumar-n’ha sobra l’ altar ab la llenya qui és sobra lo foch  
Lv 2,9  del sacrifici e ofire’l sobra l’ altar, en odor de suavetat a nostre  
Lv 2,12 dons, e [*] sien compostes sobra l’ altar en odor de suavitat. 13 »E qualque  
Lv 3,2  scampen la sanch entorn de l’ altar, 3 e ofiren de la deguolladura del  
Lv 3,5  5 de tot açò face perfum sobra l’ altar, posat demunt de les llenyes, e lo  
Lv 3,8  Aron scampen la sanch entorn de l’ altar, 9 e puys ofiren la deguolladura del 
Lv 3,13 Aron escampen la sanch entorn de l’ altar, 14 e pendran [*] aquella en past  
Lv 3,16 e cremar-ho-ha en foch sobra l’ altar e fer-n’ha perfum suau al Senyor. 
Lv 3,17  los llombles offarrets sobra l’ altar. 4,Tit Capítol IIII 1 E parlà Déu a  
Lv 4,7  matexa sanch en lo corn de l’ altar de la timiama per fer gràcies al  
Lv 4,7  sanch buydarà en lo fonament de l’ altar de l’holocaust en lo entrament del  
Lv 4,10  e farà perfum de açò sobra l’ altar dels holocausts. 11 E la pell e  
Lv 4,18 matexa sanch pos en los corns de l’ altar qui és devant nostra Senyor en lo  
Lv 4,18 la sanch git prop lo fonament de l’ altar dels holocausts, qui és a le porta  
Lv 4,19  seu sèu e face’n perfum sobra l’ altar. 20 E face axí de aquest vadell com  
Lv 4,25  peccat e tinye’n los corns de l’ altar de l’holocaust, e lo romanent git  
Lv 4,30 seu dit e toch-na los corns de l’ altar de l’holocaust, e lo romanent git  
Lv 4,31  e perfumar-n’has sobra l’ altar en odor de suavitat al Senyor, e  
Lv 4,34  seu dit e tinye’n los corns de l’ altar dels holocausts, e lo romanent git  
Lv 4,35 pasificament, e sia cremat sobra l’ altar en ensens a nostre Senyor, e prech  
Lv 5,9 la sanch de aquell les parets de l’ altar, e ço que de la sanch de aquell  
Lv 5,9  face decórrer al fonament de l’ altar, cor per peccat és; 10 l’altra  
Lv 5,12  un plen puyn e crem-la sobra l’ altar en ramenbrance de ell qui ofir, 13 e 
Lv 6,9 lley de lo holocaust: Cremarà en l’ altar la nit entrò al matí, e lo foch serà 
Lv 6,9  e lo foch serà en aquell matex  altar. 10 E lo sacerdot vesta guonella e  
Lv 6,10  foch e posarà aquelles prop de l’ altar; 11 e puxs despullarà’s aquests  
Lv 6,12 foch crem tostem sobre la ara de l’ altar, lo qual nodresqua lo sacerdot metén 
Lv 6,13  null temps no deu defallir en l’ altar. 14 »Aquesta és la lley del  
Lv 6,14  Aron devant lo Senyor e devant l’ altar: 15 »Prenga lo sacerdot I puyn de  
Lv 6,15  e fasse perfum de aquell en l’ altar en ramenbransa de odor suau al  
Lv 6,22 E tota la oferta serà cremada en l’ altar per lo sacerdot qui del para per  
Lv 7,2  aquell sia escampade entorn de l’ altar. 3 E ofiren de la coha e lo grex qui 
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Lv 7,5 face’n lo sacerdot perfum sobre l’ altar, car açò és perfum a nostre Senyor  
Lv 7,31  ne face del sèu perfum sobre l’ altar, e lo pits serà de Aron e dels fills 
Lv 8,11 e santificà ells e salpasà sobra l’ altar VII veguades, e untà ell e tots sos  
Lv 8,15  son dit e tenyí los corns de l’ altar entorn. E com l’hach sentificat,  
Lv 8,19 escampà la sanch d’equell sobre l’ altar entorn. 20 E l’ariet desmenbrà per  
Lv 8,21 peus, e l’ariet tot ensès sobre l’ altar per ço com era holocaust de suau  
Lv 8,24  peus; lo romanent gità sobra l’ altar entorn. 25 E lo sèu e la coha e tot  
Lv 8,28  de aquells e perfumà’n sobre l’ altar de l’holocaust per ço cor era  
Lv 8,30 de untadura e la sanch que sobre l’ altar havia scampada, e gità-la sobra  
Lv 9,7  7 E dix a Aron: –Acoste’t a l’ altar e sacrifica per ton peccat e ofir lo 
Lv 9,8  8 E mantinent Aron se acostà a l’ altar e deguollà lo vadell per lo seu  
Lv 9,9  son dit, e toquà’n lo corn de l’ altar, e gità lo romanent al fonament d’  
Lv 9,10 són per son peccat perfumà sobra l’ altar axí com menà Déu a Moysèn. 11 E la  
Lv 9,12  la qual él buydà entorn de l’ altar e desobra. 13 E lo holocaust  
Lv 9,13  aquell, e posaren-lo sobre l’ altar e cremà a foch, 14 llevats  
Lv 9,18  la sanch, la qual escampà sobra l’ altar entorn. 19 E lo sèu [*] e la coha de 
Lv 9,20  pits; e con foren cremades en l’ altar lo sèu, 21 e los pits de aquells e  
Lv 9,24 holocaust e lo sèu qui era sobre l’ altar. E com lo pobla viu açò, lloharen  
Lv 10,12  aquell sens llevat prop de l’ altar, cor sant dels sants és. 13 E  
Lv 10,15  lo pits e lo sèu qui crema en l’ altar sia ellevat devant Déu, e pertanyen  
Lv 14,20  holocaust 20 e posarà aquell en l’ altar [*], e perdonarà sobre ell lo  
Lv 16,12  e unple’l de les brazes de l’ altar, e tanent en la mà meta-hy timiama 
Lv 16,20  lo santuari e lo tabernacla e l’ altar, adonchs ofira lo cabrit viu. 21 E  
Lv 16,25  per peccat serà perfumat sobra l’ altar. 26 »E aquell qui haurà llexat anar  
Lv 16,33  del testimoni e enquara a l’ altar e als sacerdots e a l’univerç  
Lv 17,6  los sacerdots la sanch sobra l’ altar de Déu a la porta del tabernaccla  
Lv 17,11  e yo doné aquella a vós sobre l’ altar meu a perdonar sobre vostres ànimes, 
Ex 14,8  Ysrael; e aquells éran axits ab mà  alte. 9 E com los perseguien los  
Lv 26,30  vostres filles. 30 Destrohiré les  altes coses vostres, e les vostres ýdoles  
Ex 25,10  e de enpleza I colze e mig, e de  alteza semblantment I colse e mig. 11 E  
Ex 1,15  quals la una havia nom Siporà e l’ altra Phuà–, 16 manant a elles: –Com vós  
Ex 2,22 terra stranya.» E puys hach-ne un  altra, lo qual apellà Eliètzer dient: «Lo  
Ex 3,15  és ma tremat a vós”. 15 E dix Déu  altra vegade a Moysèn: –Açò diràs als  
Ex 18,4 palagrí en la terra aliena», 4 e l’ altra havia nom Aliàtzer, e dix: «Déu de  
Ex 18,13  devant nostre Senyor. 13 E’n l’ altra dia sseya Moysèn per ço que jutyàs  
Ex 25,33  III pomets a manera de nou en la  altra cana, e pom e flor de llir. E  
Ex 26,10  10 E faràs L anses o bagues en la  altra cortina per ço que’s pugua a la  
Ex 26,10  cortina per ço que’s pugua a la  altra ajustar [*]. 11 E faràs L sivelles  
Ex 26,13 -n’ha de la una part un colze, e  altra colze de la altre part, e ço que  
Ex 28,10  VI noms en la una pedra e VI en l’ altra, segons la nativitat de aquells. 11  
Ex 28,14  d’or net, la una ten gran con l’ altra, e faràs elles d’obre espessa, e  
Ex 28,34  d’or e les magranes atresí, e en  altra tira haje cascavells d’or e  
Ex 29,19  a Déu. 19 »E pendràs lo moltó  altra e sobra lo cap de aquell posaran les 
Ex 29,39  moltons de II anys, 39 un a matí e  altra al vespra sacrificaràs, 40 e la Xè  
Ex 29,41  atretal masura matexa [*]. 41 E l’ altra anyell o moltó ofarràs al vespra axí 
Ex 30,2 ell, 2 e haurà de llonch I colze, e  altra d’ampla, axí que venga codrat, e  
Ex 30,9  sobra aquell temiama que hage  altra composició, ne oferta ne holocaust  
Ex 30,9  ne oferta ne holocaust que hage  altra tenprament. 10 E pregarà Aron sobra  
Ex 30,34  lluent, aytant de la un com de l’ altra, 35 e compondràs-ho ab temiama per 
Ex 32,9  han tret de terra de Agipta.” 9 E  altra vegada dix nostro Senyor a Moysèn:  
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Ex 32,30 ço que do a vós benadicció. 30 E en  altra dia parlà Moysèn al pobla:  
Ex 33,20  a’quell qui’m plaurà. 20 E  altra vegada dix: –Tu no pots veura la mia 
Ex 33,21  veura a mi homa qui visque. 21 E  altra vegada dix: –Vet ací és lo lloch ab  
Ex 36,10  E junyí sinch cortines la una a l’ altra, e les altres V ajunyí atrecí d’  
Ex 36,10  e les altres V ajunyí atrecí d’ altra part. 11 E féu bagues blaves a les  
Ex 36,12  que’s pogués junyir la una ab l’ altra. 13 E féu L anells d’or que  
Ex 36,16  ell junyí V a una part e VI a l’ altra. 17 E féu, en cascuna d’elles, L  
Ex 36,19  pells de moltons envermellides, e  altra cubertor que estigués demont  
Ex 36,22  per ço que’s junyís la una ab l’ altra; e axí ho féu en totes les taules  
Ex 36,33  contra la mar. 33 E féu atrecí  altra barra qui passàs per mig de les  
Ex 36,33 les taules, de la un angla tro a l’ altra. 34 E totes aquestes taules sien  
Ex 37,8  en la sumitat de la una part, e l’ altra en la sumitat de l’altra part; los  
Ex 37,8  e l’altra en la sumitat de l’ altra part; los dos xerobins foren en la  
Ex 37,9  la claustra, raguordant la un a l’ altra. 10 E féu una taula de fust de  
Ex 37,12 de IIII dits, e sobra aquella havia  altra corona d’or. 13 E féu anells d’or, 
Ex 37,18  canons, IIIs d’una part e IIIs d’ altra. 19 E havia en cascun canó tres poms 
Ex 37,19 ab flos ensemps e ab liris; e en l’ altra canó havia atressí III poms a manera 
Lv 2,14  oferta no ofires sal. 14 »Si en  altra manera ofarràs dons de les tues  
Lv 4,7  tabernacla del testament, e tot l’ altra romanent de la sanch buydarà en lo  
Lv 5,2  morta per si matexa o per alguna  altra reptília, e serà oblidade la sua  
Lv 5,7 lo sacerdot e per son peccat. 7 »En  altra manera, si no porà ofarir bestiar,  
Lv 5,10  l’altar, cor per peccat és; 10 l’ altra oferrà en holocaust axí com solen  
Lv 7,30  Tenent en la sua mà lo sèu e’n l’ altra lo pits, devant la porta del  
Lv 10,7 no axirets fora del tabernaccla; en  altra manera perirets, e lo oli de la  
Lv 12,8  un dels quals a fer holocaust e l’ altra per peccat, e pregarà per ella lo  
Lv 13,16  s’escampa, no nèdea és. 16 E ci  altra vegade tornarà en blanquor e tot l’ 
Lv 13,20  de la llepra, e guorderà la carn  altra [*] e los pèls si són tornats en  
Lv 13,33  agual en la cotna, 33 reurà’l en  altra lloch meyns de la plagua e tendrà’l 
Lv 13,56  que la vestadura serà llevada  altra vegade [*]; 57 e [*] veurà hom que  
Lv 14,9 tots los pèls del cors, e llau-se  altra vegada lo cors e les vestedures. 10  
Lv 14,22  quals sia la un per lo peccat e l’ altra en holocaust. 23 E ofira aquell en  
Lv 14,31  coloms ofira 31 un per la colpa,  altra en holocaust, ab la sua presentalla. 
Lv 14,42  on haurà llevades aquelles, e ab  altra brach farà axelbar la terra de la  
Lv 14,43  e les parets saran rases e  altra crosta hi serà posada, 44 e com lo  
Lv 15,15  oferrà la un per lo peccat e l’ altra en holocaust e pregarà per aquell  
Lv 16,8  sorts sobra cascú: un a Déu e l’ altra a cabrit «ne trematrà» a Zazell; 9 e 
Lv 19,19  no faràs participar ab animals de  altra condació o natura, e lo camp no’l  
Lv 22,13 tanpoch de les promeyes; 13 e si en  altra manera, viuda o rebuyade e sens  
Lv 23,11  perquè sia piadors en vosaltres l’ altra dia de disapta, e santifiquarà  
Lv 23,15  15 »Comtareu, donchs, de l’ altra dia del disapte en lo qual haveu  
Lv 24,21  21 »Qui matarà bístia, dar-n’ha  altra per aquella; qui farirà l’hom,  
Lv 27,18  tant serà estimat; 18 mas, en  altra manera, aprés de algun temps,  
Lv 27,27 si rembra no’l volrà, serà venut a  altra tant com se vulla sia estimat. 28  
Ex 4,6  Abram, Ysach e Jacob. 6 E dix-li  altre vegade nostre Senyor: –Mit te mà en  
Ex 4,13 –Prec-ta, Senyor, que hy trametas  altre. 14 E nostre Senyor yrasch-se ab  
Ex 9,6 nostre Senyor la cosa aqueste en l’ altre dia, que foren morts tots los  
Ex 17,12  e Hur sofarien les mans, un deçà e  altre dellà. E foren ses mans alsades  
Ex 20,3 de casa de servitut. 3 »No sia a tu  altre déu sinó mi, 4 ne no fasses [*]  
Ex 21,10  face a’quelle. 10 E si pendrà  altre, servesque a le masipa ses núpcies e 
Ex 21,18  sa berallaran e la I farrà l’ altre proïsma seu ab pedra o ab puyn, e  
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Ex 21,35  morta. 35 E si algun bou nefrarà  altre bou que sia d’altre, e aquell  
Ex 21,35  bou nefrarà altre bou que sia d’ altre, e aquell morrà, vènan lo bou aquell 
Ex 22,10 morrà e debeliterà o serà presa per  altre, e nenguns no veuran açò, 11 lo  
Ex 25,12  sien en la un lats, e II, en l’ altre. 13 E feràs barres de fust de setim, 
Ex 25,14  sercles d’or de la un llats, e l’ altre per los altres II sercles de l’  
Ex 25,14  per los altres II sercles de l’ altre llats, e ab aquestes barres serà  
Ex 25,19  e la un estiga a la un llats, e l’ altre, a l’altre, 20 axí que cascun llats 
Ex 25,19  a la un llats, e l’altre, a l’ altre, 20 axí que cascun llats de la  
Ex 25,25  dits d’alt, e sobra aquella faràs  altre corona d’or. 26 E faràs IIII  
Ex 25,32  III de la un llats e III de l’ altre; 33 III pomets a manera de nou en la 
Ex 26,5  que hom pugua ajustar la una a l’ altre. 6 E faràs L guanxos d’or ab què  
Ex 26,13  part un colze, e altra colze de la  altre part, e ço que sobrerà de les  
Ex 26,14  penyarà. 14 E faràs a ell  altre cobriment de pells roges de moltons, 
Ex 26,14  de moltons, e sobre aquesta faràs  altre cobriment de pells de bochs. 15 »E  
Ex 26,17  una taula se pugua ajunyir ab la  altre, e que en aquesta manera se puguen  
Ex 26,24  a demunt, e la una se tendrà ab l’ altre ab tornets d’or, e les IIs taules  
Ex 26,27  del testimoni, 27 e altres V en l’ altre llats devers la plaga occidental 28  
Ex 28,16  dobla, e haurà I palm de llonch e  altre palm d’ampla. 17 E posaràs en ell  
Ex 32,27  tornats de la una porta entrò a l’ altre per mig de la albergada. Cascú mat  
Lv 5,7  Senyor, un per lo peccat, e l’ altre per lo holocaust, 8 e donarà aquells 
Lv 14,6 de terra sobre aygües vives, 6 e l’ altre ocell pendrà ab lo fust del sedra e  
Lv 15,30  quals la un oferrà per peccat e l’ altre per holocaust, e pregarà lo prevera  
Lv 16,10  en sort a Déu per peccat, 10 e l’ altre cabrit «ne tremès» a Zazell, posarà  
Lv 19,6  sacrificada mengereu aquella, e l’ altre dia, e tot quant serà restat en lo  
Lv 20,10  »Si fornicarà algú la muller de l’ altre e adulteri haurà comès ab muller de  
Lv 20,17  tant con llur llegesa la un de l’ altre han demostrada, e portaran lur  
Lv 23,16  VII setmanes plenes, 16 fins a l’ altre dia de compliment de setmana setena, 
Lv 27,33  e no serà alegit bo ni mal ni per  altre serà mudat; e si algú lo muderà, so  
Ex 5,6  en aquel di’a lo mayoral e als  altres del poble dient: 7 –D’equí avant  
Ex 14,7  hòmens combatadors, e totes les  altres carretes de Agipte a obs de la  
Ex 16,17  Ysrael. Culliren-ne alguns més e  altres menys, 18 e aquell qui menys na  
Ex 18,22  e serà lleugera cosa a tu, e los  altres ho poran sofarir. 23 E si tu fas  
Ex 22,31  les carns qui seran mortes per  altres bèsties, mas gitar-les-hets als 
Ex 23,13  e no remembrets los noms dels  altres déus, ne no sia oït en vostra  
Ex 25,14  de la un llats, e l’altre per los  altres II sercles de l’altre llats, e ab  
Ex 26,3  seran juntes ensemps, e les  altres V seran atrecí juntes ensemps. 4 E  
Ex 26,8 e de aquesta mesura seran totes les  altres. 9 E junyir-les-has de V en V,  
Ex 26,20  guorde devers termuntana posaràs  altres XX taules, 21 e aquestes hauran  
Ex 26,27  del tabernacle del testimoni, 27 e  altres V en l’altre llats devers la plaga 
Ex 29,34  cremaràs lo romanent ab foch, car  altres no’n dèvan manyar, cor santificats 
Ex 34,4  II taules de pedra aytals com les  altres éran, e llevà’s de nits, e pujà en 
Ex 36,10  cortines la una a l’altra, e les  altres V ajunyí atrecí d’altra part. 11 E 
Ex 36,17  L bagues en les unes, e L en les  altres, per ço que ensemps sa poguessen  
Ex 36,32  un llats del tabernaccla, 32 e V  altres [*] barres de la part de ponent del 
Ex 37,22 d’equel canó mateix, e de tots los  altres eren [*] d’or net. 23 E féu  
Ex 38,18  V, segons la mesura de totes les  altres coses de la tenda. 19 E lurs  
Ex 39,18 d’or, 18 e de aquell anell partien  altres II cadenes d’or, e devallaven per  
Lv 6,11  aquests draps e vestirà-se’n d’ altres, e pendrà les sendres e traurà-  
Lv 7,24  o de aquelles qui seran mortes per  altres bèsties haurets en vostros diversos 
Lv 11,4  serà fesa, axí com lo camell e de  altres, no menyarets de aquella, e entre  
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Lv 13,5  ne mudada, tengue’l enclòs per  altres VII dies, 6 e en lo dia VII sguar  
Lv 13,33  la plagua e tendrà’l per VII dies  altres; 34 e si en lo VIIè dia veurà que  
Lv 13,54 anar, llepra és, e tenga aquell per  altres VII dies. 55 E com veurà la faç de  
Lv 14,42  lloch inmunda, 42 e farà tornar d’ altres pedres del lloch on haurà llevades  
Lv 20,24  qui he saperat a vosaltres dels  altres pobles. 25 Saperau vosaltres la  
Lv 20,26  lo Senyor, e he-us saparats dels  altres pobles perquè fóceu meus. 27 »Hom o 
Lv 27,20  20 e si rembra no’l volrà e a  altri quisvulla serà venut, ultra lo qui  
Ex 21,5  vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo  am nostre senyor e ma muller e mos  
Ex 2,2  un fill. E véran ell molt bell, e  amagaren-lo per IIIs mesos. 3 E com més  
Ex 2,12  null hom, e aucís lo agepcià e  amaguà’l en la arena. 13 E axí en lo  
Ex 17,8 fills de Ysrael». 8 E adonchs vench  Amalech per combatra los fills de Ysrael  
Ex 17,10  a ell Moysèn, e batallà’s contre  Amalech. E Moysèn e Aron e Hur puyaren  
Ex 17,11  Irael vensia, e com bexave la mà,  Amalech sobrave. 12 E les mans de Moysèn  
Ex 17,13  sa quolguava. 13 E aflequí Jozuè e  Amalech e son poble en bocha de coltell.  
Ex 17,14  de Josuè. Yo deliré la memòria de  Amalech sots lo cell. 15 Edificà Moysèn  
Ex 17,16  e la batalla de Déu serà contra  Amalech de generació en generació. 18,Tit  
Lv 20,4  qui haurà donat de la sament sua a  Amaloch e no’l volrà matar, 5 posaré la  
Lv 26,41 41 Caminaré yo donchs contra ells e  amanaré a ells en la terra batallívol  
Ex 3,1  sacerdot de Median, e com ell  amanàs son bestiar a la ora del desert,  
Lv 24,11  lo nom del Senyor e malaýs a ell,  amanat fon a Moysèn. E nomenà’s la mara  
Lv 19,18 iniquitat o inyúria de ton proïsma.  Amaràs lo teu amich axí com a tu matex. Yo 
Ex 16,3  a ells los fills de Ysrael: –Més  amàrem esser morts per la mà de nostre  
Lv 19,34 vosaltres †or† de aquí era nadiu, e  amareu aquell axí com a vosaltres mateys,  
Ex 1,14  -los e envayaven-los, 14 e en  amargor aportaven la vida de aquells, e  
Ex 15,23  aygües de Maroch per ço com éran  amargozes; per ço fo covinent cosa que fos 
Ex 15,23 apellat aquell loch Amaroch, ço és,  «Amarguós». 24 E mermurà lo poble contre  
Ex 15,23  cosa que fos apellat aquell loch  Amaroch, ço és, «Amarguós». 24 E mermurà  
Ex 28,19  sarà de ligírius e de àcates e de  amatistes; 20 la IIIIª de crisòlits e de  
Ex 39,12  e en lo terç, lligírius, àchates e  amatistes; 13 e en lo quart, crisòlits e  
Ex 28,7  7 de abdues les spatlles juyens d’ amdosos los estremps, axí que tornen a un. 
Ex 29,22 e la tela, e la ratella del fetge e  amdosos los royons, e lo grex qui és sobra 
Ex 29,13 e la ratela del fetge, e lo grex d’ amdozos los royons, e d’equest perfumaràs 
Lv 16,1 parlà Déu a Moysèn aprés la mort d’ amdozos los fills de Aron com ofariren lo  
Ex 20,6  en millés, en aquells qui  amen mi e guórdan los meus manements. 7  
Ex 33,12  a nostre Senyor: –Tu manes que yo  amèn aquest pobla, e no fas a saber a mi  
Lv 13,9 »E plagua de lepra si serà en home,  amèn-lo [*] al secerdot, 10 e veurà  
Ex 12,51  e Aron, 51 e’n aquell mateix dia  amenà nostro Senyor los fills de Ysrael de 
Ex 23,23  23 »E irà mon àngel devant tu, e  amenar-t’he a’moreu e atheu e farizeu  
Lv 13,19  sicatrix blanque o sostsroge, sia  amenat al secerdot, 20 lo qual vege lo  
Lv 27,11 no’s pot, si algú lo prometrà serà  amenat devant lo sacerdot, 12 lo qual  
Ex 14,11  sapulcres en Agipte? ¿Per ço som  amenats en lo desert, per morir? ¿Per què  
Lv 20,17  han feta e horribla; seran morts  amendozos en prasència del pobble, per  
Lv 20,18  font de la sua sanch, seran morts  amendozos d’enmig de son pobla. 19 »La  
Ex 11,2 tot lo poble que parle cascú ab son  amich, e les fembres a lurs veÿnes, que  
Ex 22,7 lo dan. 7 »E si algú comenarà a son  amich moneda o vexella en guorda e li serà 
Ex 23,4  4 »E si encontreràs bou de ton  amich o aze arrant, retornar-l’has a  
Ex 23,5 has a ell. 5 E si veuràs aze de ton  amich jaent dejús son càrrech, no  
Ex 32,27  Cascú mat muller o frare o  amich e proïsma seu.” 28 E féran los fills 
Ex 33,11 cara, axí com sol perlar homa a son  amich. E com ell s’entornave a le posade, 
Lv 19,18  de ton proïsma. Amaràs lo teu  amich axí com a tu matex. Yo sóm lo  
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Lv 18,18  de ta muller en la casa de les  amigues d’ella no la pendràs, ni  
Ex 28,43  sa acostaran a l’altar per ço que  aminéstran en lo santuari, per ço que en  
Ex 29,30  del testament, per ço que  aminéstran a mi en lo santuari. 31 »E  
Ex 39,1  a Aron, les quals portàs com  aministraria en lo santuari, axí com manà  
Ex 39,24  axí ordonat aportave lo bisba com  aministrave a Déu, axí com nostre Senyor  
Ex 28,3  a Aron, en les quals sentificats  aministren a mi. 4 »E aquests són los  
Ex 40,13  les santes vestadures per ço que  aministren a mi, e la unció de aquells  
Ex 30,15 rich no muntiplicarà ni lo pobra no  aminvarà. 16 E tota la moneda que hauràs  
Ex 5,11  vós na puscats haver, e no us serà  aminvat res de vostre obre. 12 E fo  
Ex 5,8  8 e ajustats sobra ells e no’ls  aminvets res del treball, ne’ls llexets  
Ex 31,7 he manades a tu: 7 lo tebernacla de  amistance e la arque del testimoni e la  
Ex 40,33  intrar Moysèn en la tenda de la  amistance, cor la nuu la cobria, e la  
Ex 34,12  de aquella terra no feces  amistances, cor ells són a tu en roÿna, 13 
Lv 24,3  de testimoni, en lo tabernaccla de  amistansa, posarà aquelles Aron de vespres 
Lv 24,8  rehebuts dels fills de Ysrael de  amistansa per a tostemps, 9 e seran de  
Lv 26,42 llurs, 42 e ramenbrar-m’he de la  amistansa e pacte que fermí ab Jacob e  
Lv 26,25  espaza vengedora de la mia  amistanse o pacte. E com haureu acorriment 
Lv 26,45  45 e ramenbrar-m’he de la mia  amistanse primera quant los traguí de la  
Ex 30,14  tots aquells qui hauran de XX anys  amont donarà lo preu tot a nostro Senyor.  
Ex 5,17  vagats en ociositat, e per  amor de açò diets: “Anem e sacrificarem a  
Ex 6,6  de la mia covinensa. 6 E per  amor de açò dich als ffills de Yraell: “Yo 
Ex 9,16  e periràs de la terra. 16 E per  amor de açò yo t’he pozat, que mostra a  
Ex 13,15 al primer nat de les bèsties. E per  amor de açò yo sacrifich a nostre Senyor  
Ex 16,25  disapte és de nostre Senyor, e per  amor de açò no’n trobarets vuy al camp.  
Ex 16,26  és rapòs de nostre Senyor, e per  amor de açò no’n trobarets. 27 E vench lo 
Ex 18,8  mà de Farahó e dels agipcians per  amor de Ysrael, e tot lo treball que era  
Ex 18,9  9 Fo molt alegra Jetró per  amor de tots los béns que Déu havia fets a 
Ex 20,11  són, e reposà en lo VII dia, e per  amor de açò beneý Déu lo dia del disapte e 
Lv 7,2  colpa. »Santa dels sants és, 2 per  amor de açò allà on deguollaran lo  
Lv 11,33  haurà astat serà ensutzat, e per  amor de açò deu esser trenquat. 34 Tots  
Lv 13,28 asats clara, de cremament és, e per  amor de açò sia mundat, cor sicatrichs és  
Lv 13,52 e tot ço que serà atrobat, 52 e per  amor de açò sia cramada a flama de foch.  
Lv 17,5  d’enmig de son pobla. 5 E per  amor de açò deven ofarir sacrifici e dons  
Lv 17,12  en l’ànima, e perdonarà. 12 E per  amor de açò dixí als fills de Ysrael: Tota 
Ex 3,8 de mel, al loch de Canahan, heteu e  amoreu e pharitzeu e eveu e guarbuceu, 9  
Ex 3,17  en terra de Canahan e heteu e  amoreu e pharizeu e eveu e gebuseu, a la  
Ex 13,5  dels caneneus e dels hoteus e dels  amoreus e dels eveus e dels gebuseus, los  
Ex 33,2  ço que gite’n los cananeus e’ls  amoreus e’ls heteus e’ls faritzeus e’ls 
Ex 34,11 mateix gitaré devant la tua faç los  amoreus e’ls cananeus e los heteus e’ls  
Lv 18,6  de sanch no s’ecostarà perquè  amostra la llegeza de ella. Yo sóm lo  
Ex 27,1 qual haurà V colses de lonch e V d’ ampla, axí que sia quodrat, e haurà III  
Ex 28,16  I palm de llonch e altre palm d’ ampla. 17 E posaràs en ell IIII órdens de  
Ex 30,2 haurà de llonch I colze, e altra d’ ampla, axí que venga codrat, e haurà d’  
Ex 36,9  havia de llonch XXVIII colzes e de  ampla IIII colzes, e totes les cortines  
Ex 36,15  de lonch XXX colzes, e IIII d’ ampla, e totes axí éran de una matexa  
Ex 36,21  de la taula de X colzes, e d’ ampla un colze e mig. 22 II encastadures  
Ex 37,1  de llonch II colzes e mig [*] d’ ampla, e d’alt I colze e mig. E cobrí-  
Ex 37,6 II colzes e mig, e I colze e mig d’ ampla. 7 E féu II xerobins de pur aur, los 
Ex 37,10  e havia de llonch II colzes, e d’ ampla un colze, e d’alt I colze e mig, 11 
Ex 37,12  tot d’or [*], tot entorn, de  ampla de IIII dits, e sobra aquella havia  
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Ex 25,17  fin or, de dos colzos e mig [*] d’ ample. 18 E faràs II xerobins d’or  
Ex 25,23  II colzes de lonch, e I colze d’ ample, e d’alt mig colze, 24 e cobriràs  
Ex 26,8  XXX colzes de llonch e IIII de  ample, e de aquesta mesura seran totes les 
Ex 26,16  16 de llonguesa de X colzes, e  ample de un colze e mig. 17 E en lo llats  
Ex 27,18  haurà de longueza C colzes, e de  ample L colzes, e V colzes d’alt, e serà  
Ex 6,20  per les sues companyes. 20 E pres  Amram muller Jocabech, sa tia, la qual  
Ex 6,20  E foren los anys de la vida de  Amram CXXXVII anys. 21 E los fills de  
Ex 37,9  la claustra, 9 stanent lurs ales a  amunt cobrín ab lurs ales la claustra,  
Ex 3,20 ell la mia mà, e percudiré a Agipta  an totes les mies maravelles qui són  
Lv 26,17 e subjugats sereu en aquells qui us  an en oy, e fogireu nengú no persiguent a  
Ex 4,18  qual seran fets los senyals. 18 E  anà Moysèn e tornà a Ytró, son sogre, e  
Ex 14,19  qui guihave le posade de Ysrael, e  anà detràs ells, ab ells agualment una  
Ex 18,27  llexà anar Moysèn son sogre, e ell  anà-se’n en sa terra. 19,Tit Capítol XX 
Ex 2,8  aquest infant. 8 E ella dix: –Vé.  Anà tentost la macipa, e apellà la mara de 
Lv 5,16  sa restituesca lo dan, e puys  anadesque-hy la Vè part e lliure-ho al 
Ex 9,34 padruscade era sessada e los trons,  anadí a peccat, 35 e fou enduraït [*], e  
Lv 26,18  18 »E si axí no obayreu a mi,  anadir-hi-he les iniquitats vostres a  
Lv 27,31  algú volrà rembra los seus delmes,  anadir-hi-ha la quinta part de  
Ex 1,10  nós e’ns fessen guerra, e que s’ anadissen ab nostros anamichs e que’s  
Ex 8,27  27 Nós irem per lo desert  anadura de III dies, e aquí sacrificarem  
Ex 1,10  e que s’anadissen ab nostros  anamichs e que’s barallassen ab nós, e  
Lv 26,32 terra. Espavantar-se-n’han los  anamichs vostros com los habitadors de  
Lv 11,20 rata panada. 20 »E totes volataries  anant sobra IIII peus serà abominabla a  
Ex 5,1  nostre Senyor Déu de Yraell: “Lexa  anar lo meu poble de Yraell per ço que  
Ex 7,16  m’ha tremàs a tu dient: Llexa  anar lo meu poble per ço que sacrifich en  
Ex 8,1  ell: “Açò diu nostre Senyor: Llexa  anar lo meu pobla per ço que sacrifícan a  
Ex 8,8  de mi e de mon poble, e yo llexaré  anar lo seu poble per sacrificar lur Déu.  
Ex 8,20  e diràs a ell: “Açò diu Déu: Llexa  anar lo meu poble per ço que sacrifich a  
Ex 8,21  a mi, 21 cor si no’l llexes  anar, vet que yo tramatré a tu e a tos  
Ex 8,29  avant no fallesques que no lexs  anar lo pobble per sacrificar a nostre  
Ex 8,32  axí que en aquesta vegade no llexà  anar lo pobla. 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E  
Ex 9,1  Senyor Déu dels hebreus: Llexa  anar lo meu poble per ço que sacrifich a  
Ex 9,7  ’s lo cor de Farahó e no llexà  anar lo poble. 8 E dix Déu a Moysèn e a  
Ex 9,13  Senyor, Déu dels hebreus: Llexa  anar lo meu poble per ço que sacrifich mi, 
Ex 9,28  trons e la pedra, per ço que leix  anar vós e que en nenguna manera d’equí  
Ex 9,35  35 e fou enduraït [*], e no lexà  anar lo poble d’Irael, axí com havia dit  
Ex 10,3  no vols esser sotmès a mi? Llexa  anar mon poble per ço que sacrifich a mi.  
Ex 10,7  –Per què sofarim nós açò? Llexem  anar los hòmens per ço que sacrifícan al  
Ex 10,10 10 [*] –[*] ab vós. ¿Com yo llexaré  anar vós e vostres infans? ¿Per què havets 
Ex 10,20  lo cor de Farahó, e no’n llexà  anar los fills de Ysrael. 21 E dix nostre  
Ex 10,27  lo cor de Faraó, e no volch llexar  anar ells. 28 E dix Farahó a Moysèn:  
Ex 13,15  era enduraït e no’ns volia jaquir  anar, e nostre Senyor ocís tots los  
Ex 18,27  cosa jutyaven ells. 27 E llexà  anar Moysèn son sogre, e ell anà-se’n  
Ex 21,11  IIIs coses, llex-la hom de grat  anar meyns de moneda. 12 »E qui farrà hom  
Ex 21,26 sa serva e destrovirà ell, los leix  anar franchs per l’uy que’ls haurà tret; 
Ex 21,27  serva, senblantment los jaquesque  anar franchs. 28 »E si bou ferrà homa ab  
Lv 13,54  que sien llevades, e si no’n pot  anar, llepra és, e tenga aquell per altres 
Lv 14,7  que dret sia porgat, e puixs llex  anar lo pardal viu que se’n vol al camp.  
Lv 14,53  ab l’hisop. 53 E com haurà llexat  anar lo pardal volar al camp delliura,  
Lv 16,10  face pregàries sobre aquell e llex  anar aquell en lo desert. 11 »E com açò  
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Lv 16,26  26 »E aquell qui haurà llexat  anar lo cabrit llevarà sos vestiments e  
Ex 15,19  de la mar, e los fills de Ysrael  anaren per sech enmig de la mar. 20 E pres 
Ex 15,22  -se’n en lo desert de Zur, e  anaren III dies per lo desert, e no  
Ex 4,24 nat engendrat [*]. 23 [*]” 24 E com  anàs en son camí e fos l’albergade,  
Ex 6,23  Elizabe filla de Eminadap, sor de  Anasaon, la qual parí a ell Nadap e Buy e  
Ex 10,11  mal? 11 No serà fet axí, mas  anats tants hòmens com vós vullats, e  
Ex 12,31 poble, vós e los fills de Ysrael, e  anats e sacrificats a vostre Senyor axí  
Ex 32,27  homa posa coltell a son llats, e  anats e tornats de la una porta entrò a l’ 
Ex 5,4  curosos del poble e de lurs obres?  Anats fer vostros fets! 5 E adonchs Faraó  
Ex 5,11  Faraó: que no do a vós palla. 11  Anats e collits-ne en qualque loch que  
Ex 5,18  “Anem e sacrificarem a Déu.” 18  Anats, donques, e obrats, cor palla no  
Ex 8,25 Farahó Moysèn e Aron, e dix a ells:  –Anats e sacrificats al vostre Déu en  
Ex 10,8  Aron a Farahó, lo qual dix a ells:  –Anats e sacrificats al Déu vostre per ço  
Ex 10,24  apellà Moysèn e Aron e dix a ells:  –Anats e sacrifiquats al Senyor Déu  
Ex 12,21  los vells de Ysrael e dix a ells:  –Anats e pren[e]ts animal per conpanyes  
Ex 12,32  axí com havets dit e parlat.  Anats-vos-en e benaÿts mi. 33 E  
Lv 10,4  avoncle de Aron, e dix a ells:  –Anats e prenets vostres frares devant del 
Ex 13,21  de la fi del desert. 21 E Déu  anave devant ells per mostrar-los la  
Ex 19,19 terribble, 19 e lo so de la botzina  anave crexent molt més. E Moysèn perlave e 
Ex 2,5  fet d’ell. 5 E veus [*] massipes  anaven sobra la riba del flom. E com la  
Ex 14,7 e menà ab si DC carretas triades un  anaven hòmens combatadors, e totes les  
Ex 22,4  si serà trobat ab ell ço que haurà  anblat [*], o sia bou o aze o ovella,  
Ex 9,24  e fo en ten gran cantitat, que  anch nengun temps no’n fou tante en tota  
Lv 27,27  segons la estimació sua, e  anedir-hi-ha la sinquena part del  
Ex 39,17  tro al muscla, e aquí havia un  anell d’or, 18 e de aquell anell partien  
Ex 39,18  un anell d’or, 18 e de aquell  anell partien altres II cadenes d’or, e  
Ex 25,15 e seran les barres en los sercles o  anells, e null temps no les trauràs d’  
Ex 26,29  posts cobriràs d’or, e lurs  anells faràs d’or, per los quals les  
Ex 27,4  e faràs sobre [*] l’arret IIII  anells d’aram, 5 e posar-la-has sots  
Ex 27,7  7 e metràs les perxes per los dits  anells, e seran les perxes o barres en II  
Ex 28,23  que s’ajusten ensemps, 23 e dos  anells d’or [*]. 24 [*] les junyiràs als  
Ex 28,24  d’or [*]. 24 [*] les junyiràs als  anells qui són en los màrgens d’equell,  
Ex 28,26  l’ephot rreguorda. 26 E faràs dos  anells d’or, los quals posaràs en la  
Ex 28,27  muscles e defora. 27 E faràs dos  anells d’or e matràs-los sobra abdues  
Ex 28,28  28 e estiguen l’efot ab los  anells seus ab los anells sobra los  
Ex 28,28  l’efot ab los anells seus ab los  anells sobra los musclos ab fil blau, axí  
Ex 30,4  a ell sercla d’or entorn 4 e dos  anells d’or sots lo sercla per cascun  
Ex 35,22  les fembres aportàran braçaleres e  anells d’or e orelleras e nasals, e tots  
Ex 36,13  la una ab l’altra. 13 E féu L  anells d’or que passecen per orde per les 
Ex 36,13  a cade llats de cortina ell féu L  anells d’or per ço que’s junyisen  
Ex 37,3 cercla d’or entorn, 3 e fermà IIII  anells d’or per angles d’ella, dos  
Ex 37,3  d’or per angles d’ella, dos  anells en cascun llats. 4 E féu barres de  
Ex 37,5  de or, 5 les quals passà per los  anells qui éran en los llats de la arqua  
Ex 37,13  havia altra corona d’or. 13 E féu  anells d’or, los quals posà en los IIII  
Ex 37,27  una corona d’or tot entorn, e II  anells d’or sobra la corona per cascun  
Ex 38,5 féu a la sotana part de la ara IIII  anells [*] per los quals passacen les  
Ex 38,7  de aram, 7 e mès les perxes en los  anells sobra lo llats de la ara per portar 
Ex 39,16  16 e II guanxos qui tanien los  anells d’or, e posaren II anells d’or  
Ex 39,16  los anells d’or, e posaren II  anells d’or sobra cascun llats de l’  
Ex 39,19  tenbé cadenes qui pranien los II  anells de l’hossen, axí que l’hossen no  
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Ex 5,3 Déu de Yraell apellà nós per ço que  anem la via de III dies per lo desert e  
Ex 5,8  vaguar; e puys cridaran dient:  “Anem, sacrificam al nostro Déu!” 9 Sien  
Ex 5,17 ociositat, e per amor de açò diets:  “Anem e sacrificarem a Déu.” 18 Anats,  
Ex 15,9  rabblits enmig de la mar. 9 L’ anemich dix: «Yo’ls persaguiré e’ls  
Ex 23,22  e faràs ço que he perlat, yo saré  anemich de tos anemichs, e aflegiré  
Ex 15,6  tua destra, Senyor, ha farits los  anemichs, 7 e en multitut de la tua glòria 
Ex 23,22  he perlat, yo saré anemich de tos  anemichs, e aflegiré aquells qui tu  
Ex 23,27  al qual tu entraràs, e tots tos  anemichs daré en ta servitut; 28 e enviaré 
Lv 26,7  llímits, 7 passaguireu los vostros  anemichs e decauran devant vosaltres, 8  
Lv 26,8  a XM, e cauran los vostros  anemichs d’espaza en prasència vostra. 9  
Lv 26,16  sembrareu la sament, que per los  anemichs serà devorada; 17 posaré la mia  
Lv 26,37  a batalles. Nengú de vosaltres als  anemichs contrestar no porà. 38 Parireu  
Lv 26,39  lurs malvestats en la terra de sos  anemichs, e per los peccats de lurs pares  
Ex 3,19  lo rey de Agipta per ço que us na  anets sinó per mà poderoza. 20 E yo  
Ex 8,28  solament enperò que no us na  anets pus luyn, e pregats per mi. 29 E dix 
Ex 14,19  cavalls. 18 [*] 19 E moch-ce l’ àngel de Déu qui guihave le posade de  
Ex 23,20  mara. 20 »Vet que yo tremet lo meu  àngel que vage ab tu e que’t guort en la  
Ex 23,23  qui tu afligen. 23 »E irà mon  àngel devant tu, e amenar-t’he a’moreu 
Ex 32,34  ço que he dit a tu: Vet que lo meu  àngel irà devant tu, e yo en lo dia de mon 
Ex 33,2  2 E daré’t per guihador lo meu  àngell per ço que gite’n los cananeus e  
Ex 36,33  per mig de les taules, de la un  angla tro a l’altra. 34 E totes aquestes  
Ex 38,11 corballons éran de argent. 11 En l’ angla devers tramuntana era la tenda ab  
Ex 26,24  d’or, e les IIs taules qui en los  anglas són posadores per aytal matexa  
Ex 26,19  IIs desots cascuna taula e en cade  angle. 20 E en lo llats segon del  
Ex 26,23 taules faràs que sien ajuntes en l’ angle del tebernacle †a creximent†. 24 E  
Ex 27,9 place o cort al tebernacla, e’n l’ angle de tremuntane contre migjorn serà la 
Ex 37,25  e d’alt II colzes, e en cascun  angle axia un corn. 26 E cobrí aquell tot  
Ex 38,2  2 del qual axien corns en cascun  angle, e cobrí aquell de llaunes d’aram.  
Ex 25,12 d’or, los quals posaràs sobre IIII  angles de la arca: II sercles sien en la  
Ex 25,26  d’or, e posaràs aquells en IIII  angles de aquexa matexa taula, per segles  
Ex 27,2  d’alt. 2 E les torres dels IIII  angles seran cubertes de aram. 3 E faràs  
Ex 36,28  posà VI taules 28 e II per sengles  angles del tabernaccla [*], 29 les quals  
Ex 36,29  axí ho féu de cascuna part per los  angles, 30 per ço que fosen VIII ensemps  
Ex 37,3  3 e fermà IIII anells d’or per  angles d’ella, dos anells en cascun  
Ex 37,13  d’or, los quals posà en los IIII  angles a manera de IIII peus 14 [*] que  
Ex 4,19 cor tots aquells qui quarien la tua  ànima són morts. 20 E pres Muysèn sa  
Ex 12,15  en les vostres cases, e aquella  ànima serà paride de Ysrael qui menyarà  
Ex 12,19 qui menyarà cosa llevade, perirà l’ ànima de aquell de la coŀlació de Ysrael,  
Ex 15,9 ·ls depertiré lurs armes, e la mia  ànima serà enriquehida. Yo trauré lo meu  
Ex 21,23  morrà, jutgeràs segons que mereix:  ànima per ànima, 24 ull per ull, dent per  
Ex 21,23  segons que mereix: ànima per  ànima, 24 ull per ull, dent per dent, mà  
Ex 21,30  mesa sobre ell, sia donade per l’ ànima de aquell, o qualque cosa que sia  
Ex 31,14  e qui farà en ell obra, perirà la  ànima de aquell d’enmig de son pobla. 15  
Lv 2,1  Senyor. 2,Tit Capítol II 1 »L’ ànima com aportarà sacrifici a nostre  
Lv 4,27  seu peccat sia perdonat. 27 »E si  ànima peccarà per ignorància del poble de  
Lv 5,1  perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E si  ànima peccadora peccarà e oyrà la veu de  
Lv 7,18  ofarent, qui mayorment qualquequal  ànima qui aytal cabrit meynspresarà, serà  
Lv 7,20  serà net sia menyat d’ella. 20 E  ànima ensutzada qui menyarà de les carns  
Lv 7,27  de ocells com de bestiar; 27 tota  ànima qui menyarà sanch perirà dels seus  
Lv 17,10  yo fermaré la mia faç contra la  ànima de aquell e escamparé aquella de son 
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Lv 17,11  aquella de son pobla, 11 cor l’ ànima de la carn en la sanch és, e yo doné 
Lv 17,11  ànimes, cor la sanch [*] en l’ ànima, e perdonarà. 12 E per amor de açò  
Lv 17,12  açò dixí als fills de Ysrael: Tota  ànima de vós no mengerà sanch, ni encara  
Lv 17,14  e cobre-la ab terra, 14 car la  ànima de tota carn en la sanch és. E per  
Lv 17,14  de tota carn no mengereu, car la  ànima de tota carn en la sanch és,  
Lv 17,15  que mengerà aquella morrà. 15 »L’ ànima qui mengerà cosa de si morta o presa 
Lv 18,29  astada abans de vosaltres. 29 Tota  ànima qui farà nenguna de aquestes coses  
Lv 19,8  Senyor ha potlluÿda, e perirà la  ànima aquella d’enmig de son poble. 9  
Lv 20,6  d’enmig de son pobbla. 6 »L’ ànima qui’s declinarà als encantadors e  
Lv 23,29  lo Senyor de vosaltres. 29 Tota  ànima qui no serà aflegida en aquest dia,  
Lv 24,18  Qui farirà e matarà animal, retrà  ànima per ànima. 19 »Qui farà alguna  
Lv 24,18  e matarà animal, retrà ànima per  ànima. 19 »Qui farà alguna farida o naffra 
Lv 26,11  e no us meynspresarà la mia  ànima, 12 caminaré entra vosaltres e saré  
Lv 26,30  de les vostres ýdoles, e la mia  ànima vos abominarà 31 en tant que les  
Lv 27,2 voluntat haurà atorgat a Déu la sua  ànima, sots estima donarà lo preu: 3 Si  
Lv 4,2  dix: 2 –Parla als fills de Ysrael:  »Ànima com peccarà per ignorància de  
Lv 5,2  portarà la sua iniquitat. 2  Ànima qui toquarà alguna cosa no nèdea,  
Lv 5,4  ho conexerà, digna és de colpa. 4  »Ànima qui jurarà e mourà sos lavis a  
Lv 5,15  14 E parlà Déu a Moysèn dient: 15  –Ànima con tractarà falcia e’n error en  
Lv 5,17 lo moltó, e serà perdonat a ell. 17  »Ànima qui peccarà per ignorància e ferà  
Lv 6,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Ànima qui peccarà [*] encontre Déu negarà 
Ex 12,21  e dix a ells: –Anats e pren[e]ts  animal per conpanyes vostres, e  
Lv 11,26  no nèdeu tro al sol post. 26 »Tot  animal que hage ungla fesa mas no serà  
Lv 11,39  matex serà ensutzada. 39 »Si algun  animal és mort de aquells qui són lleguts  
Lv 18,23  La dona no’s sotsmetrà a dengun  animal ni’s mesclarà ab ell, car lleg  
Lv 22,24  aquests no’s pot peguar. 24 Tot  animal lo qual haurà neletats o llevats  
Lv 24,18  mort muyra. 18 Qui farirà e matarà  animal, retrà ànima per ànima. 19 »Qui  
Lv 27,9 ell pot donar, tant donarà. 9 »E l’ animal lo qual se pot sacrificar al  
Lv 27,11  santificat serà al Senyor. 11 L’ animal inmunda lo qual sacrificar al  
Lv 27,27  del Senyor. 27 La qual cosa si és  animal inmunda, rasembrà’l aquell qui’l  
Lv 27,28  serà santificada, are sia hom o  animal o camp, no’s vendrà ni’s porà  
Ex 9,6 altre dia, que foren morts tots los  animals dels egipcians, e dels animals  
Ex 9,6  los animals dels egipcians, e dels  animals dels fills de Ysrael no’n parí  
Ex 34,19  masculí serà meu de tots los  animals, axí de bous con de ovelles serà  
Lv 7,26  pobla. 26 »E la sanch de tots los  animals no menyarets en menyar, axí de  
Lv 11,2 que sia vostra Déu. Aquests són los  animals que menyarets de tots los animals  
Lv 11,2  animals que menyarets de tots los  animals de la terra: 3 tot aquell qui ha  
Lv 11,27  anirà sobre ses palmes de tots los  animals qui van ab IIII peus, serà  
Lv 11,46  sant. 46 »Aquesta és la lley dels  animals e de les volataries e de totes  
Lv 19,19 tues bèsties no faràs participar ab  animals de altra condació o natura, e lo  
Lv 11,46  e de les volataries e de totes  ànimas vivents que’s moven en aygua e  
Ex 1,5  Gaad, Asser. 5 E foren totes les  ànimes que hy entraren de la cuxa de Jacob 
Ex 1,5  entraren de la cuxa de Jacob LXXV  ànimes. E Josep ya era en Agipta. 6 E morí 
Ex 12,4  sua casa, segons lo nombre de les  ànimes que sien sofacients a menyar l’  
Ex 16,16  segons lo nombre de les vostres  ànimes que habiten en lo tebernacle, axí  
Ex 30,12  daran cascú preu per les sues  ànimes a nostre Senyor, e no serà plagua  
Ex 30,16  Senyor a perdonar sobra vostres  ànimes. 17 E parlà nostro Senyor a Moysèn  
Lv 11,43  No vullats meynspresar les vostres  ànimes ne no toquets nenguna cosa de  
Lv 11,44  sóm sant. No ensutzets les vostres  ànimes en totes les reptílies que’s moven 
Lv 16,29  Xè dia del mes, aflegirets vostres  ànimes; nengú no face obra, axí lo nadiu  
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Lv 16,31 lo reposament, e aflegirets vostres  ànimes a fur de tostemps. 32 »E perdonarà  
Lv 17,11  altar meu a perdonar sobre vostres  ànimes, cor la sanch [*] en l’ànima, e  
Lv 20,25  perquè no potluau les vostres  ànimes en la bèstia ne en l’ocell ne en  
Lv 23,27  festa [*], e aflegireu les vostres  ànimes en aquell, e prasentareu holocaust  
Lv 23,32  rapòs és, e aflagireu les vostres  ànimes lo dia nou, del vespra fins al  
Lv 26,16 vostros ulls e desseque les vostres  ànimes; debades sembrareu la sament, que  
Lv 11,21  abominabla a vós. 21 E qualquequal  anirà sobra IIII peus [*] haurà llonguesa  
Lv 11,27  aquell serà ensutzat. 27 E qui  anirà sobre ses palmes de tots los animals 
Lv 23,35  al Senyor. 35 »Lo primer dia serà  anomanat molt gran e molt sant. Nenguna  
Lv 23,3  car disapta de repòs és, e serà  anomenat sant. Nenguna faena no fareu en  
Ex 12,24  llegítima a tu e a tos fills entrò  anpertostemps. 25 E con intrarets en la  
Ex 27,13  pilars en següén. 13 E en aquella  anplesa de la cort qui guorda a orient sia 
Ex 1,17  lo manament del rey de Agipta,  ans conservaren los infants. 18 E lo rey  
Ex 23,24  ne faràs la obra de aquells,  ans los destrohiràs e trencaràs les  
Ex 38,7 altar. E aquest altar no era sòlit,  ans era concavat, de taules, e dintra  
Lv 20,16 qui’s sotmetrà a qualsevol bèstia,  ansemps muyra ab la bístia; la sanch llur  
Ex 26,4  atrecí juntes ensemps. 4 E faràs  anses, ço és, a manera de bagues, en lo  
Ex 26,5  cascuna part de la cortina haurà L  anses, ço és, bagues, per ço que hom pugua 
Ex 26,10 la tende, en lo front. 10 E faràs L  anses o bagues en la altra cortina per ço  
Ex 26,11  aram, ab les quals se junyiran les  anses o bagues, e que sia feta una [*] de  
Ex 36,13  les cortines, que havien cascuna L  anses, e axí a cade llats de cortina ell  
Ex 28,11  de aquells. 11 Per obra d’ antallador [*] entallaràs en les pedres  
Ex 27,16 e atratants pilars. 15 [*] 16 En la  antrade del palau o de la cort haurà la  
Ex 40,26 E posà cubertor en lo portal, en l’ antrament del tabernacla, 27 e l’altar de 
Lv 6,26  aquella en lo lloch sant en l’ antrament del tabernacla. 27 »E  
Lv 26,15 les coses que manades són per mi, e  anullareu lo meu pacta, 16 yo de sert  
Ex 19,3  –Açò diràs a le casa de Jacob, e  anunciaràs açò a le case de Ysrael: 4 “Vós 
Ex 21,2 VI anys servesque a tu, e’n lo VII  any axirà franch de grat. 3 E ab aytal  
Lv 25,4  los seus fruyts, 4 e en lo VIIè  any disapte serà [*], del raposament del  
Lv 25,11 primera, 11 car jubileu és. E lo Ln  any no senbrareu ni collireu  
Lv 25,28  ço que haurà comprat fins a l’ any del jubileu, car en ell tota venda  
Ex 12,3  prenga cascú de vós per casade un  anyell a lurs cases, 4 e si algú serà  
Ex 12,4  menor en nombre que no puga haver  anyell, prenga ell son vesí qui és prop la 
Ex 12,4  que sien sofacients a menyar l’ anyell. 5 E serà l’enyell mascle, sens  
Ex 29,41  masura matexa [*]. 41 E l’altra  anyell o moltó ofarràs al vespra axí com  
Lv 3,7  serà ofert ell. 7 »E si offerran  anyell devant nostre Senyor, 8 posen la mà 
Lv 5,6 panetència per lo peccat: 6 ofira I  anyell del folcat o I cabra, e orerà per  
Lv 9,3  cabrit per peccat e I vadell e un  anyell d’un ayn, e sien sens màculla en  
Lv 12,6  per fill o per filla, porterà I  anyell d’un ayn en holocaust e I poll de  
Lv 12,8  serà son poder que pugua ofarir un  anyell, prengua II tortres o II polls de  
Lv 14,21  porà haver ço que dit és, hage un  anyell per la colpa e ofir per ço que  
Lv 19,21  del tabernaccla del testimoni I  anyell, 22 e pregarà per ell lo sacerdot,  
Lv 23,12  és santificada, serà tellat I  anyell sens màcula, de I ayn, en holocaust 
Lv 14,10  10 »E en lo dia VIIIè prenga II  anyells nàdeus e I ovella d’un ayn sens  
Lv 23,18  18 E presentareu ab pans VII  anyells sence màcula d’un ayn e un vadell 
Lv 23,19  I cabrit per lo peccat fareu, e II  anyells anyívols, víctimes dels pasífichs. 
Lv 23,19  per lo peccat fareu, e II anyells  anyívols, víctimes dels pasífichs. 20 E  
Ex 6,16  Guersson e Caad i Merarí. E los  anys de la vida de Lleví foren CXXXVII  
Ex 6,16  de la vida de Lleví foren CXXXVII  anys. 17 E los fills de Guersson, fills de 
Ex 6,18  e Asuar e Ebron e Boziball. E los  anys de Caad foren CXXXIII. 19 E los fills 
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Ex 6,20 Aron e Moysèn e Mariam. E foren los  anys de la vida de Amram CXXXVII anys. 21  
Ex 6,20  anys de la vida de Amram CXXXVII  anys. 21 E los fills de Ysaquar foren:  
Ex 7,7 menà Déu. 7 Era Moysèn home de LXXX  anys e Aron de LXXXIII con perlaren a  
Ex 12,40Ysrael faeren en Agipta fou CCCCXXX  anys, 41 los quals com foren conplits, en  
Ex 16,35  de Ysrael menyaren la magne per XL  anys entrò que vingueren en terra  
Ex 21,2  2 »Si conpreràs serf hebreu, VI  anys servesque a tu, e’n lo VII any axirà 
Ex 23,10  [*] en terra de Agipte. 10 »Per VI  anys sembraràs te terra e ajustaràs son  
Ex 23,14  14 »III festes a mi per sengles  anys farets. 15 E guorderets la festa del  
Ex 29,38  continuhadement: II moltons de II  anys, 39 un a matí e altra al vespra  
Ex 30,14  14 E tots aquells qui hauran de XX  anys amont donarà lo preu tot a nostro  
Ex 38,25  qui trespassaren en nombra de XX  anys e més, de DCIIIMªDL pesses. 26 Foren  
Lv 25,3 VI ayns sembreràs ton camp e per VI  anys poderàs te vinya e colliràs los seus  
Lv 25,8  setenes d’ayns, qui són XLVIIIIº  anys, 9 e sonareu lo corn lo setèn mes en  
Lv 25,16  ho vendran a tu. 16 Quant més  anys romendran aprés del jubileu tant  
Lv 25,51 de lloguer; 51 e si més muntarà los  anys que romanen fins l’ayn jubileu,  
Ex 6,15  de Simeon foren: Jamuell e Jamín e  Aoch e Jachim e Soher e Saül, fill de la  
Ex 2,20  nostres ovelles. 20 E ell los dix:  –Aon és aquell homa? Per què’l llexàs?  
Lv 16,34  llegítim e perdurabbla per ço que  aorets per los fills de Ysrael e per los  
Ex 2,20  és aquell homa? Per què’l llexàs?  Apallats-lo per ço que manuch lo pa ab  
Ex 28,26  de l’hossen, sobra la ora que  apar de l’ephot en la ragió dels muscles  
Ex 6,3  dient: –Yo sóm lo Senyor 3 qui  aparaguí a Abram e Ysach e Jacob en Déu  
Lv 16,2  arqua, per ço que no muyra, cor yo  aparaguí sobre la cuberta e açò se féu en  
Lv 9,13  altar e desobra. 13 E lo holocaust  aparallaren a ell depertits per menbres ab 
Ex 3,2 de Déu, en Horep. 2 E nostro Senyor  aparech a ell en flama de foch enmig de un 
Ex 3,16  a ells: “Lo Déu de vostres pares  aparech a mi, lo Déu de Abram, lo Déu de  
Ex 4,1  ne oyran le mia veu, e diran: “No  aparech a tu nostre Senyor.” 2 E dix Déu a 
Ex 4,5  –Açò és fet per ço que crèguan que  aparech Déu de tos pares, Abram, Ysach e  
Ex 16,10 veus que la glòria de nostre Senyor  aparech en nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn e  
Ex 16,14  E cobrí tota la faç de la terra. E  aparech en lo desert una cosa menude quaix 
Lv 9,4  sèmola mesclada ab oli, cor vuy  aparech a vós Déu.” 5 E aportaren totes  
Lv 9,23  axiren e banaÿren lo pobla. E  aparech la glòria de nostre Senyor en tota 
Ex 34,24  la tua terra, e tu, puyant,  aparra’t devant nostre Senyor ton Déu III 
Ex 10,5  la terra axí que res d’ella no  aparrà, e menyaran tot so que és [*] a le  
Ex 13,7  7 Alís menyarets VII dies, e no  aparrà ab tu nenguna cosa llevade ne en  
Ex 23,17  camp. 17 »III veguades en l’ayn  aparrà tot mascle teu devant lo Senyor ton 
Ex 34,23  l’ayn. 23 »Tres vegades en l’ayn  aparrà tot mascla teu devant lo Senyor  
Lv 9,6  que manà nostre Senyor: farets e  aparrà a vós la glòria d’ell. 7 E dix a  
Lv 13,57  hom que en les primeres taques  aparrà la llepra, sia cremada, 58 e si no  
Lv 13,58  llepra, sia cremada, 58 e si no hy  aparrà, [*] serà munda. 59 »Aquesta és la  
Ex 23,15 de mesces com axist de Agipte. E no  aparràs devant mi buyt. 16 »E la  
Ex 34,20  nat de tos fills raembràs, e no  aparràs devant mi buyt. 21 »VI dies  
Ex 30,36  del testimoni, en lo qual lloch  aparré a tu, e sarà sant dels sants a vós  
Lv 13,36  uberta e [*] los cabels mudats,  apartament jutgerà ell inmunda; 37 e si la 
Lv 7,34  e la cama de la depertidura  apartaràs als fills de Ysrael del  
Ex 23,20 via, e que’t men en lo loch que t’ apella. 21 Guarde ell e ou la sua veu, e  
Ex 31,2  Senyor a Moysèn: 2 –Vet que yo  apella per nom Beselxel, lo fill de Urí,  
Ex 2,8  dix: –Vé. Anà tentost la macipa, e  apellà la mara de aquell. 9 A la qual dix  
Ex 2,10 mia adobció en loch de fill. E ella  apellà lo nom de aquell Moysèn dient: «De  
Ex 2,22  consabé e infantà fill, lo qual  apellà Guarson dient: «Paragrí fuy en  
Ex 2,22  E puys hach-ne un altra, lo qual  apellà Eliètzer dient: «Lo Déu de mon para 
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Ex 3,4  que ell sa acostava per veura, e  apellà’l del mig de la romaguera e dix:  
Ex 3,18  ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus,  apellà a nós, e irem per via de IIIs dies  
Ex 5,3  E digueren ells: –Lo Déu de Yraell  apellà nós per ço que anem la via de III  
Ex 7,11  Farahó [*], e tornà colobre. 11 E  apellà Farahó hòmens sabens e encantadors, 
Ex 8,8  tota la terra de Agipte. 7 [*] 8 E  apellà Farahó Moysèn e Aron e dix a ells:  
Ex 8,12 E axiren Moysèn e Aron de Farahó, e  apellà Moysèn nostre Senyor per lo  
Ex 8,25 per aquesta manera de mosques. 25 E  apellà Farahó Moysèn e Aron, e dix a ells: 
Ex 9,27 ·n caech gens. 27 E tremès Farahó e  apellà Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo he 
Ex 10,16  Per la qual cosa, mantinent Pharaó  apellà Moysèn e Aron e dix a ells: –Yo he  
Ex 10,24  de Ysrael era lum. 24 E Farahó  apellà Moysèn e Aron e dix a ells: –Anats  
Ex 12,21  e menyarets cosa aliza. 21 E  apellà Moysèn tots los vells de Ysrael e  
Ex 15,25  dient: –Què beurem? 25 Aquell  apellà nostre Senyor, e ell mostrà a ell  
Ex 16,31  loch en lo dia VIIè. 30 [*] 31 E  apellà la case de Ysrael lo nom de aquell  
Ex 17,7  Déu dient: «¿És Déu ab nós o no?»,  apellà lo nom de aquell loch «Temptament e 
Ex 17,15 lo cell. 15 Edificà Moysèn altar, e  apellà lo nom de Déu «En mon axelsament»,  
Ex 19,3  Moysèn puyà a nostro Senyor, e Déu  apellà Moysèn del munt, e dix: –Açò diràs  
Ex 19,7 fills de Ysrael. 7 E vench Moysèn e  apellà los meyors nats del poble, e dix- 
Ex 19,20 de Sinaý, en la sumitat del munt, e  apellà Moysèn en lo cap de aquell. E com  
Ex 33,7  e tes-lo defora la posada, e  apellà lo nom de aquell «tabernacla de la  
Lv 1,1  Vaycrà. 1,Tit Capítol primer 1 E  apellà Moysèn e parlà a ell nostre Senyor  
Lv 9,1  complits VII dies, lo VIII dia  apellà Moysèn Aron e sos fills e los fills 
Lv 10,4  E com ho oý Aron, callà. 4 E  apellà Moysèn Misael e Ethelsafans, fills  
Ex 34,5  per la nuu, estech Moysèn ab ell  apellant lo nom de nostra Senyor, 6 lo  
Ex 34,15  e adoraves les ymatges de aquells,  apellar-t’hia algú d’ells per ço que  
Lv 25,10  10 E santificaràs l’ayn Lè, e  apellar-l’has Remició a tots los  
Ex 33,19 Senyor: –Yo mostraré tot bé a tu, e  apellaré lo nom de nostre Senyor devant  
Ex 2,21  ço que manuch lo pa ab nós. 21 E  apellaren-lo. E jurà Moysèn que estaria  
Lv 23,2 són les festes del Senyor les quals  apellareu santes: 3 »Per VI dies fareu  
Lv 23,21 Senyor, daran lloch en ús seu. 21 E  apellareu aquell dia festa molt santa;  
Lv 23,37 són les festes del Senyor les quals  apellareu molt grans e molt santes.  
Ex 36,2 nostre Senyor manà fer. 2 E com los  apellàs Moysèn a ells, e encara a tots los 
Ex 15,23  per ço fo covinent cosa que fos  apellat aquell loch Amaroch, ço és,  
Ex 18,3  los quals la un de aquells era  apellat Guersson dient [*]: «Estrany fuy e 
Ex 35,30  Ysrael: –Veus que nostre Senyor ha  apellat lo nom de Beselehel, fill de Urí,  
Lv Inc lo terç libra de Moysèn, lo qual és  apellat Llevítich, al qual los juheus  
Ex 34,31  de acostar-ce prop d’ell. 31 E  apellats per ell, ratornaren, axí Aron com 
Lv Inc  Llevítich, al qual los juheus  apellen Vaycrà. 1,Tit Capítol primer 1 E  
Ex 32,22  Tu conexs bé aquest pobla, que és  aperallat a mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a 
Ex 34,2  les taules que tranquest. 2 E està  aperallat per lo matí per ço que puges  
Ex 19,11 e llaven lurs vestedures, 11 e sien  aperallats en lo dia terç. E dix a ells:  
Ex 19,15  vestedures, 15 dix a ells: –Estats  aperallats en lo terç dia, e no us  
Ex 38,3  aquell de llaunes d’aram. 3 E  aperellà a ús de aquell diverses vaxells,  
Ex 39,6  manat nostre Senyor a Moysèn. 6 E  aperellà II pedres de unicle encastades en 
Ex 39,40  servey del tabernacla, e la tenda  aperellada [*], 41 e draps brodats a  
Lv 26,22  a vosaltres e a vostres bísties e  apoquesquen vostres coses totes, e seran  
Ex 22,13  si serà naffrat per bèstia a mort,  aport so que serà mort e no és tingut de  
Ex 14,25  25 ço és, [*] de les carretes, e  aportà-les en la pregoneza. E diguéran  
Lv 8,10  manat a ell nostre Senyor. 10 E  aportà untament d’oli ab lo qual untà lo  
Ex 25,14  llats, e ab aquestes barres serà  aportade la arque; 15 e seran les barres  
Lv 7,16  nenguna cosa per voluntat serà  aportade per sacrifici, senblantment en  
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Lv 16,27  per peccat, dels quals és  aportade la sanch en lo santuari, seran  
Lv 4,21  perdonador. 21 Emperò lo vadell  apòrtan-lo fora de la albarguade e  
Ex 3,8 desliura de la mà dels egepcians, e  aportar-los-he de aquesta terra en  
Ex 29,8  -t’has a sos fills de aquell, e  aportar-los-has guonelles de lli, e  
Lv 2,1  2,Tit Capítol II 1 »L’ànima com  aportarà sacrifici a nostre Senyor, sèmola 
Lv 4,4  que sia net al Senyor. 4 E aquell  aportarà a le porta del tabernacla del  
Lv 4,32  per peccat, la ovella que  aportarà sia nàdea, 33 e pos la mà sobra  
Lv 5,16  pes del santuari, 16 e de açò que  aportarà sa restituesca lo dan, e puys  
Lv 16,18  si e per la casa sua [*]. 18 [*] e  aportarà la sanch del tor e del cabrit e  
Lv 4,32  -li pardonat. 32 »E si lo moltó  aportaran a sacrificar per peccat, la  
Ex 35,22  22 E los hòmens e les fembres  aportàran braçaleres e anells d’or e  
Ex 23,19  matí. 19 Les promícies de ta terra  aportaràs en la casa del Senyor ton Déu.  
Lv 2,13  de suavitat. 13 »E qualque cosa  aportaràs per sacrificar, salaràs ab sal,  
Lv 2,13  sacrificar, salaràs ab sal, ne no  aportaràs al fermament del teu Déu del teu 
Ex 3,17  a vós en Agipta, 17 e dixí que  aportaré vós de la aflicció de Agipta en  
Ex 6,8  senyoragement dels agipcians, 8 e  aportaré a vós a le terra sobra la qual yo 
Ex 15,26  manements e observes [*], yo no  aportaré sobre vós la maleza que mis en  
Ex 32,3  3 E faéran-ho axí lo pobbla, e  aportaren les orelleres a Aron. 4 E pres- 
Ex 35,25  diverses obres. 25 E les fembres  aportaren de bon cor jasins e boquines e  
Ex 40,19  e posà la cuberta sobra ella. 19 E  aportaren la arque del tabernacla, e penyà 
Lv 9,5  cor vuy aparech a vós Déu.” 5 E  aportaren totes les coses que manà Moysèn  
Lv 9,12 holocaust de sacrifici, e sos fills  aportaren-li la sanch d’aquell, la qual 
Lv 9,18 pacificabla del pobla, e ofariren e  aportaren a ell sos fills la sanch, la  
Ex 32,21  ha fet a tu aquest pobla, que tu  aportases sobra ell ten gran peccat? 22 E  
Ex 30,4  sien meses barras ab què sie  aportat l’altar. 5 E aquelles barres  
Lv 10,4  frares devant del santuari, e  aportats-los fora de la albergada. 5 E  
Lv 16,27  la sanch en lo santuari, seran  aportats fora la albergada e seran cremats 
Ex 32,2  és esdavengut. 2 E dix-los Aron:  –Aportats-me les orelleres [*] de les  
Ex 39,24  d’or e les magranes axí ordonat  aportave lo bisba com aministrave a Déu,  
Ex 1,14  e envayaven-los, 14 e en amargor  aportaven la vida de aquells, e faÿen-  
Ex 17,5  e prin dels vells de Ysrael, e  aporte en te mà te verga ab la qual farist 
Ex 25,2  2 –Parla als fills de Ysrael que  aporten a mi les promícies de tots los  
Ex 27,20  »E tu mane als fills de Ysrael que  aporten a tu oli de arbres de olives que  
Lv 4,14  ofira un vadell per lo peccat. E  aporten aquell a le porta del tabernacla,  
Lv 19,25  ajustant los poms e fruyts que  aporten. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 26  
Lv 24,2  2 –Mane als fills de Ysrael que  aporten a tu oli de olives molt pur e net  
Lv 11,28  ensutzat entrò al vespra. 28 E qui  aporterà de aquesta manera de morteÿna,  
Lv 16,6  e un moltó en holocaust; 6 e com  aporterà lo tor, orerà per si e per la sua 
Lv 16,24 li sos vestiments. E com serà axit,  aporterà e oferrà son holocaust e del  
Lv 16,32  axí com a secerdot per son para; e  aporterà vestedura de lli e vestedures  
Lv 17,9  holocaust o sacrifici 9 e no hu  aporterà a le porta del tabernaccla per ço 
Lv 16,24  la sua carn en lloch sant, e  aporteran-li sos vestiments. E com serà  
Ex 15,13  en lo poble que rahemist, e  aportest aquell en la tua forteleza en lo 
Ex 2,1  -la. 2,Tit Capítol II 1 E  aprés açò, axí un homa de la casa de  
Ex 2,11  havia tret.» 11 E en aquells dies,  aprés que fon crescut Moysèn, axí a sos  
Ex 2,23  a mi de la mà de Farahó.» 23 E  aprés molt de temps, morí lo rey de  
Ex 3,20  qui són fahedores enmig d’ells, e  aprés açò lexarà vós. 21 E yo daré gràcia  
Ex 5,1  ce e adoraren. 5,Tit Capítol V 1 E  aprés açò, entraren Moysèn e Aron devant  
Ex 10,14  tantes abans de aquell temps ne  aprés, 15 e cobriren tota la faç de la  
Ex 11,1  de una plaga, e Agipte atrecí, e  aprés de açò llexar-vos-ha axir. 2  
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Ex 11,6  tal que no fo debans ne serà  aprés; 7 e de tots los fills de Ysrael no  
Ex 11,8 tot lo poble qui és sotmès a mi”. E  aprés açò axireu. 9 E axí-ce’n Moysèn  
Ex 14,10  los ulls e veren los agipcians  aprés d’ells. E tameren-sa fortment, e  
Ex 14,23  perseguien-los e intraren  aprés d’ells, e tots los cavelquants de  
Ex 15,20  E axiren totes les fembres  aprés de ella ab tenborets e ab aldufes,  
Ex 16,1 Helín e Sinaý, en lo XV dia del mes  aprés que foren axits de terra de Agipte.  
Ex 28,43  serà a Aron e a la sua sament  aprés d’ell. 29,Tit Capítol XXX 1  
Ex 29,9  sacerdots en custuma del setgla. E  aprés que hauràs untades les mans de  
Ex 29,29  Aron, hauran los fills de aquell  aprés d’ell per ço que en aquella unten e 
Ex 35,28  e oli a ops de la luminària, e  aprés a preparar los ungüents e la timiama 
Ex 40,31  altar fonch portat en la tenda. E  aprés que totes aquestes coses foren  
Lv 4,23  Senyor veda per ignorància, 23 e  aprés conexerà son peccat, ofira sacrifici 
Lv 5,4  afermarà sa paraula oblidadement e  aprés entendrà la arrada, 5 face  
Lv 11,32  ensutzade entrò al vespra, e axí  aprés seran mundades. 33 Tot vaxell de  
Lv 11,38  donada aygua sobre la samence e  aprés serà toquada per la morteÿna, aquí  
Lv 13,7  vestimenta, cor nèdeu és. 7 »E si  aprés que’l prevera l’haurà vist [*] la  
Lv 13,35  ses vestadures serà nèdeu. 35 E si  aprés la mundació esclatarà la plaga [*]  
Lv 14,43  la terra de la casa. 43 E si  aprés que les pedres ne seran ramogudes e  
Lv 14,48  la llepra departida de la casa,  aprés que la haurà axelbada, purificarà  
Lv 15,13  de pasió era ensutzat, nombrarà  aprés VII dies de la sua mundació, e  
Lv 15,25 no en lo temps de les mèstrues, mas  aprés lo temps, serà no nèdea quax axí com 
Lv 16,1  Capítol XVI 1 E parlà Déu a Moysèn  aprés la mort d’amdozos los fills de Aron 
Lv 16,20  dels fills de Ysrael. 20 »E  aprés que haurà mundat lo santuari e lo  
Lv 17,7  en aquells, e aquells qui seran  aprés d’ells. 8 »E a’quells dix: Homa de 
Lv 19,7 dia ab foch ho cremareu. 7 Si nengú  aprés II dies mengerà aquella, serà  
Lv 22,3  a ells e aquells qui vendran  aprés de ells: »Tot hom qui s’acostarà de 
Lv 23,22  e habitasions vostres. 22 »E  aprés que haureu saguades les messes de  
Lv 23,43  43 perquè sàpien los que vendran  aprés de vosaltres que en cabanes fiu  
Lv 25,16  a tu. 16 Quant més anys romendran  aprés del jubileu tant crexerà lo preu, e  
Lv 25,41 ayn jubileu servirà envers tu, 41 e  aprés n’exirà ab sos fills e tornerà a le 
Lv 25,48  frara o a’lgú de son llinatge, 48  aprés de la venda sa pot raembra;  
Lv 26,26  en les mans dels contraris, 26 e  aprés que hauré trenquat lo bastó de  
Lv 26,33  en les gens e desenbaynaré  aprés vosaltres la mia espaza, e serà la  
Lv 27,18  estimat; 18 mas, en altra manera,  aprés de algun temps, llevarà lo sacerdot  
Ex 14,10  contre Beelsephon. 10 E com se  apropinquàs Ffarahó, llevaren los fills de 
Ex 5,6 ell repòs de les obres. 6 E menà en  aquel di’a lo mayoral e als altres del  
Ex 8,31 31 lo qual féu segons la peraule de  aquel, e tolch les mosques a Farahó e a  
Ex 12,41 41 los quals com foren conplits, en  aquel matex dia axí tota la host de nostre 
Ex 16,34  axí con menà Déu a Moysèn, e posà  aquel a rreservar en lo tebernacle. 35 Los 
Lv 4,16  untat prengue de la sanch de  aquel e port-la en lo tabernaccla del  
Ex 2,8  la macipa, e apellà la mara de  aquell. 9 A la qual dix la filla de  
Ex 2,10  de fill. E ella apellà lo nom de  aquell Moysèn dient: «De la ayga l’havia  
Ex 2,13 hebreus qui’s barallaven, e dix en  aquell qui havia lo tort: –Per què fers  
Ex 2,14  –Per què fers ton proÿsma? 14 E  aquell respòs: –E qui t’ha fet príncep ne 
Ex 2,20  ovelles. 20 E ell los dix: –Aon és  aquell homa? Per què’l llexàs? Apallats- 
Ex 3,13  e si dien a mi: “Com és lo nom de  aquell?”, què diré a ells? 14 Dix Déu a  
Ex 4,13 ensenyar-t’he què perlaràs. 13 E  aquell dix: –Prec-ta, Senyor, que hy  
Ex 4,14  Aquest axirà a encontra teu, e  aquell perlarà ab ell, e veurà tu e  
Ex 4,15  posa la mia paraule en la bocha de  aquell, e yo saré en la tua bocha e en la  
Ex 4,25  de son fill, e tochà los peus de  aquell e dix: «Tu est novi de sanch a mi.» 
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Ex 4,26  est novi de sanch a mi.» 26 E lexà  aquell pus que hach dit «Novi de sanch a  
Ex 5,2  sacrifícan mi en lo dasert.” 2 E  aquell respòs: –Qui és ton Senyor que yo  
Ex 9,17  ratens lo meu pobla e no vols  aquell lexar? 18 Vet que yo faré [*] en  
Ex 10,13  Senyor tremès vent bufant tot  aquell dia e aquella nit; e lo matí fet,  
Ex 10,14  axí que no foren tantes abans de  aquell temps ne aprés, 15 e cobriren tota  
Ex 12,9  al foch; e lo cap e los peus de  aquell e los budells menyarets. 10 E no  
Ex 12,11 -ho en lo foch. 11 E axí menyarets  aquell: los vostres llombres sien sints, e 
Ex 12,14  terra de Agipte. 14 E vós haurets  aquell dia en ramenbrance e salabrerets  
Ex 12,18  l’alís entrò a XXI dia de  aquell mes matex, a vespra. 19 Per VII  
Ex 12,19  cosa llevade, perirà l’ànima de  aquell de la coŀlació de Ysrael, axí dels  
Ex 12,46  defora, ne no trenquarets os de  aquell. 47 »Tota la coŀlació dels fills de 
Ex 12,48  circunzisos tots los mascles de  aquell; adonch acost-sa a selebrar, e  
Ex 12,51  manat Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n  aquell mateix dia amenà nostro Senyor los  
Ex 13,8  encontrades. 8 E recomtats [*] en  aquell dia e diràs: “Aquest és lo dia que  
Ex 14,2  la mar, contre Beelcefon, e devant  aquell castell passarets sobre le mar. 3  
Ex 14,5  lo cor de Faraó e dels serfs de  aquell sobre lo poble, e dix: –Què volen  
Ex 14,30  30 E desliurà nostre Senyor en  aquell dia Ysrael de la mà dels egepcians, 
Ex 15,4  mar, e tots los alets prínceps de  aquell són negats en la mar Roya, 5 [*] e 
Ex 15,13  lo poble que rahemist, e aportest  aquell en la tua forteleza en lo teu sant 
Ex 15,23 ço fo covinent cosa que fos apellat  aquell loch Amaroch, ço és, «Amarguós». 24 
Ex 16,4 n’ha cascú segons que haurà mester  aquell dia, per ço que yo’ls asayg si  
Ex 16,18  ne alguns més e altres menys, 18 e  aquell qui menys na cullia, com masurave  
Ex 16,18  masurave [*] trobave compliment, e  aquell qui més na cullia, com mesurave no  
Ex 16,24  no compodrí ne fou trobat verma en  aquell. 25 E dix Moysèn: –Menyats aquell  
Ex 16,25  aquell. 25 E dix Moysèn: –Menyats  aquell vuy, cor disapte és de nostre  
Ex 16,31  apellà la case de Ysrael lo nom de  aquell magne, per ço com era quaix  
Ex 17,7 Déu ab nós o no?», apellà lo nom de  aquell loch «Temptament e baralle sobre  
Ex 18,16  los sacrets de Déu e la lig de  aquell. 17 E dix Jetró: –No és bona cosa  
Ex 19,2  e faheren tendes e posades en  aquell loch, e aquí Ysrael fiquà ses  
Ex 19,14  del munt al poble e sentificà  aquell. E com hagueren llevades lurs  
Ex 19,16  qualige era sobre lo munt cobrint  aquell. E fo oÿde veu gran de botzines per 
Ex 19,18  ell ab foch, e puyave lo fum de  aquell quaix axí com a fum de fornal. Era  
Ex 19,20  munt, e apellà Moysèn en lo cap de  aquell. E com aquell li responés, 21 dix a 
Ex 19,20  Moysèn en lo cap de aquell. E com  aquell li responés, 21 dix a ell: –Devalle 
Ex 20,7  no haurà nostre Senyor per nèdeu  aquell qui pendrà son nom en va. 8  
Ex 20,10  ton Déu, reposaràs e no faràs en  aquell nenguna obra, tu ne ton fill ne te  
Ex 20,17  proïsme. No desigeràs la muller de  aquell, ne son servent ne sa serventa, ni  
Ex 20,24  altar de terra e offarrets sobre  aquell holocausts e sacrificis  
Ex 20,25  a mi altar de pedra, no adifichs  aquell ab pedres doladisses, cor si tu  
Ex 20,25  cor si tu llevaràs tayant sobre  aquell, serà ensutzat. 26 »No pugs per  
Ex 21,13  -lo auciura, de mort muyra. 13 E  aquell qui no serà perseguit mas  
Ex 21,13  no serà perseguit mas desliurarà  aquell en les sues mans, meta’l hom en  
Ex 21,16  16 E qui enblarà home e vendrà  aquell e serà trobat en sa mà, de mort  
Ex 21,18  proïsma seu ab pedra o ab puyn, e  aquell no serà mort mas caurà en llit per  
Ex 21,19  sobre son bestó, serà ignosent  aquell qui’l farí, enaxí enperò que  
Ex 21,19 farí, enaxí enperò que satisface en  aquell les despezas, axí dels metges com  
Ex 21,21  tingut a pena, cor la moneda de  aquell és. 22 »E si’s berallaran II  
Ex 21,30  ell, sia donade per l’ànima de  aquell, o qualque cosa que sia presa. 31 E 
Ex 21,35  altre bou que sia d’altre, e  aquell morrà, vènan lo bou aquell e  
Ex 21,35 altre, e aquell morrà, vènan lo bou  aquell e depertèsquan entra si [*]. 36 E  
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Ex 21,36  o are ha IIIs dies e no guardave  aquell son senyor, sertes ell deu esmanar  
Ex 22,2 faridor no és tingut de la sanch de  aquell. 3 Mas si serà axit lo sol e  
Ex 22,3  ell deu morir. E si serà pres  aquell qui farà lo furt e no ha de què ho  
Ex 22,6 guarbera de forment o péxer, sertes  aquell qui ha mès lo foch esmanerà lo dan. 
Ex 22,9 lo jutge veya la rahó de abdozos, e  aquell que dirà lo jutge esmenarà dos tans 
Ex 22,11  Senyor Déu rehebrà lo sagrement, e  aquell no és tingut de retra. 12 E si lo  
Ex 22,27 solament és cobriment de la carn de  aquell, e no ha alra en què’s dorme; e si 
Ex 22,27  e si’s clamave a mi yo oyria  aquell, cor yo sóm misericordiós. 28 »No  
Ex 22,30 ab sa mara, e en lo VIII dia retràs  aquell a mi. 31 »Hòmens sants sarets a mi, 
Ex 23,21  com peccarets, e és lo meu nom en  aquell. 22 Cor si ohiràs la veu de aquell  
Ex 23,22  aquell. 22 Cor si ohiràs la veu de  aquell e faràs ço que he perlat, yo saré  
Ex 24,10  Senyor de Ysrael, e sots lo peu de  aquell quax obra de pedres de safir o quax 
Ex 24,13  -ce Moysèn e Josuè, ministre de  aquell, e puyà Moysèn en lo munt de Déu,  
Ex 25,2  promícies de tots los hòmens, e de  aquell qui ofir volenters pendràs  
Ex 25,9  e de tots los vaxells, farets axí  aquell a le sua cultura. 10 »Arque de fust 
Ex 25,24 faràs a ella alredor, tot entorn en  aquell orla d’or 25 tot entorn faràs un  
Ex 25,33  ço és, que proceexen de la asta de  aquell. 34 E en la asta del canalobra  
Ex 27,4  ses eynes d’eram. 4 E faràs en  aquell obra de aret d’eram, e faràs sobre 
Ex 27,20  pur, fet en pique, per ço que de  aquell crem [*] tostemps 21 en lo  
Ex 28,33  33 E devall als peus de  aquell guonella, tot entorn, faràs  
Ex 29,8 8 E acostar-t’has a sos fills de  aquell, e aportar-los-has guonelles de 
Ex 29,9  que hauràs untades les mans de  aquell, 10 acostaràs lo [*] devant lo  
Ex 29,10  posaran les mans sobra lo cap de  aquell. 11 E deguollaràs aquell devant  
Ex 29,11  lo cap de aquell. 11 E deguollaràs  aquell devant nostra Senyor, prop la porta 
Ex 29,15  posen lurs mans sobre lo cap de  aquell, 16 e puxes deguollar-l’has. E  
Ex 29,16 -l’has. E pendràs de la sanch de  aquell, e gitar-l’has sobra l’altar,  
Ex 29,19  lo moltó altra e sobra lo cap de  aquell posaran les mans Aron e sos fills,  
Ex 29,20  lo moltó. E pendràs la sanch de  aquell, e posar-n’has sobra lo tendrum  
Ex 29,26  és alsat a Aron, e santificaràs  aquell alsant devant nostre Senyor, e serà 
Ex 29,29 què usarà Aron, hauran los fills de  aquell aprés d’ell per ço que en aquella  
Ex 29,36  ell hòstia o sacrifici, e untaràs  aquell en santificació. 37 VII dies  
Ex 29,37  sobra l’altar, e santificaràs  aquell, e serà sant dels sants, e tot hom  
Ex 29,37  dels sants, e tot hom qui toquarà  aquell serà santificat. 38 »E açò és alò  
Ex 30,7  com pendrà les llantes ensendrà  aquell, 8 e com allogarà aquellas al  
Ex 30,9  generacions. 9 No posarets sobra  aquell temiama que hage altra composició,  
Ex 30,10  10 E pregarà Aron sobra lo corn de  aquell I vegade l’ayn, en la sanch qui és 
Ex 30,10  per peccat, e perdonarà sobra  aquell en les vostres generacions. Sant  
Ex 30,18  e un basí per llevar, e posaràs  aquell entre lo testimoni del tabernacla e 
Ex 30,20  a l’altar per ço que ofiren en  aquell temiama a nostra Senyor, 21 per ço  
Ex 31,14  a vós. 14 [*] E qui ensutzerà  aquell, de mort morrà; e qui farà en ell  
Ex 31,14  en ell obra, perirà la ànima de  aquell d’enmig de son pobla. 15 VI dies  
Ex 31,15  a nostro Senyor. Totom qui farà en  aquell dia obra morrà de mort. 16 Guorden  
Ex 31,16  de Ysrael lo disapte e colguen  aquell en lurs generacions; açò és  
Ex 32,1  nós déus qui vagen devant nós, cor  aquell homa, Moysèn, qui’ns tragué de  
Ex 32,24 or e aduguéran-lo a mi, e yo gití  aquell en lo foch, e axí’n aquest vadell. 
Ex 32,28  la paraula de Moysèn, e ociéran en  aquell dia XXIIIM hòmens. 29 E dix Moysèn: 
Ex 33,7  la posada, e apellà lo nom de  aquell «tabernacla de la covinensa». [*]  
Ex 34,3  ne ovelles ne bous no pasturen en  aquell, ni d’equí avant. 4 E tallà II  
Ex 34,18  temps del mes de la spiga, cor en  aquell temps del mes de la spiga axist de  
Ex 34,20  ovella, e si no darà lo preu per  aquell, serà aucís. Lo primer nat de tos  
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Ex 34,22  e la festa cor jo’t rahamí en  aquell temps de l’ayn. 23 »Tres vegades  
Ex 35,2 disapte e repòs de nostra Senyor, e  aquell qui farà en ell obra, morrà. 3 No  
Ex 37,26  angle axia un corn. 26 E cobrí  aquell tot de aur net, son terrat e ses  
Ex 38,2  corns en cascun angle, e cobrí  aquell de llaunes d’aram. 3 E aperellà a  
Ex 38,3  d’aram. 3 E aperellà a ús de  aquell diverses vaxells, axí com olles e  
Ex 39,18  aquí havia un anell d’or, 18 e de  aquell anell partien altres II cadenes d’ 
Ex 40,3  del testament. 3 E posaràs en  aquell la arque e dresaràs devant aquella  
Ex 40,6 portal en lo tabernacla. 6 E devant  aquell posaràs l’altar de l’holocaust. 7 
Ex 40,27  del testimoni. E ofarien en  aquell holocausts e sacrificis, axí com  
Ex 40,32  e la glòria de nostra Senyor omplí  aquell. 33 E no podia intrar Moysèn en la  
Ex 40,35  si penyava la nuu, estaven-sa en  aquell mateix lloch. 36 E la nuu de nostra 
Lv 1,5  de Aron, sacerdots, la sanch de  aquell gitant entorn de l’altar qui és  
Lv 1,11 los fills de Aron giten la sanch de  aquell sobra l’altar entorn, 12 e  
Lv 1,17  17 E no destrovirà les ales de  aquell, ne no ensetarà ne ab ferra partirà 
Lv 2,9 ho-has [*] als sacerdots. 9 E com  aquell oferrà aquella, prenga lo mamorial  
Lv 3,1  serà lur do, axí com de bous,  aquell que sacrificarà, sia mascla o sia  
Lv 3,2 cap del seu sacrifici, e deguollarà  aquell en la intrade del tabernacla, e los 
Lv 3,6  sia mascla sia fembra,  aquell qui offerrà complit e net serà  
Lv 3,17  e lo grex qui és entorn del pits e  aquell qui pengen los llombles offarrets  
Lv 4,4 I vadell que sia net al Senyor. 4 E  aquell aportarà a le porta del tabernacla  
Lv 4,4  e posarà la sua mà sobre lo cap de  aquell e deguollarà aquell al Senyor. 5 E  
Lv 4,4 sobre lo cap de aquell e deguollarà  aquell al Senyor. 5 E pendrà de la sanch  
Lv 4,8  vadell offarrà per lo peccat, axí  aquell [*] aquell qui és dedins: 9 dels  
Lv 4,8  per lo peccat, axí aquell [*]  aquell qui és dedins: 9 dels dos llombles  
Lv 4,14  un vadell per lo peccat. E aporten  aquell a le porta del tabernacla, 15 e  
Lv 4,15  de Ysrael les mans sobre lo cap de  aquell devant lo Senyor, e com lo vadell  
Lv 4,24 24 e posa la sua mà sobra lo cap de  aquell, e puys deguoll-lo en lo lloch on 
Lv 4,25  e lo romanent git al fonament de  aquell. 26 E lo sèu d’ell perfumerà  
Lv 4,30 e lo romanent git en lo fonament de  aquell. 31 E pendràs tot lo sèu axí com sa 
Lv 4,31  suavitat al Senyor, e preguerà per  aquell e serà-li pardonat. 32 »E si lo  
Lv 4,34  e lo romanent git al fonament de  aquell. 35 E prengua lo sèu e face d’ell  
Lv 4,35 ensens a nostre Senyor, e prech per  aquell e per son peccat, e llurs peccats  
Lv 5,4 lavis a mantir o a mal o a bé, e en  aquell jurament afermarà sa paraula  
Lv 5,9  deguollat e escamp de la sanch de  aquell les parets de l’altar, e ço que de 
Lv 5,9  l’altar, e ço que de la sanch de  aquell romandrà face decórrer al fonament  
Lv 5,10  ell lo secerdot e per lo peccat d’ aquell, e serà perdonat a ell. 11 »E si no 
Lv 5,16 -ho al sacerdot, lo qual prech per  aquell ofirén lo moltó, e serà perdonat a  
Lv 6,6  un moltó nàdeu del folch, e do  aquell al sacerdot segons la stimació de  
Lv 6,7  de la mesura del peccat. 7 E  aquell prech per ell devant lo Senyor e  
Lv 6,7  per ell devant lo Senyor e perdó a  aquell per cascuna cosa que peccà. Capítol 
Lv 6,9  entrò al matí, e lo foch serà en  aquell matex altar. 10 E lo sacerdot vesta 
Lv 6,15  sobra la sèmola, e fasse perfum de  aquell en l’altar en ramenbransa de odor  
Lv 6,27 »E qualquequal toquerà les carns de  aquell serà santificat. E si de la sanch  
Lv 6,27  santificat. E si de la sanch de  aquell en les vestedures serà escampada,  
Lv 6,29  sacerdotal mengen les carns de  aquell, cor sant dels sants és, 30 e tota  
Lv 7,2  per la colpa, e la sanch de  aquell sia escampade entorn de l’altar. 3 
Lv 7,4  e lo sèu demont ells, e la tela e  aquell del fetge [*], 5 e face’n lo  
Lv 7,8  de l’holocaust haurà la pell de  aquell, 9 e tot sacrifici de sèmola qui  
Lv 7,15 les carns del qual ells menyaran en  aquell dia, e no romangue d’ells nenguna  
Lv 7,16  per sacrifici, senblantment en  aquell dia sia menyada; si alguna cosa  
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Lv 7,31  pits serà de Aron e dels fills de  aquell. 32 E la mà dreta del sacrifici  
Lv 7,34  a Aron, sacerdot, e als fills de  aquell en fur del Senyor, en lley  
Lv 8,15  lo cap d’equell, 15 e deguollà  aquell. E pres Moysèn la sanch e benyà son 
Lv 8,18 ariet en holocaust; sobre lo cap de  aquell posaren Aron e sos fills les mans.  
Lv 8,19 e sos fills les mans. 19 E deguollà  aquell e escampà la sanch d’equell sobre  
Lv 8,23  deguollat Moysèn, pres la sanch de  aquell e toquà’n la orella de Aron destra 
Lv 8,29  Senyor. 29 E pres lo pits, e alçà  aquell devant Déu, de l’ariet de la  
Lv 8,30  Aron e sobre los vestiments de  aquell e sobre llurs fills e sobre lurs  
Lv 8,31  carns fora del tabernacla devant  aquell e menyats-les aquí, e los pans de 
Lv 9,11 a Moysèn. 11 E la carn e la pell de  aquell cremà fora de la albergade. 12 E  
Lv 9,12  fills aportaren-li la sanch d’ aquell, la qual él buydà entorn de l’  
Lv 9,13  ab lo cap e cascun menbra ofariren  aquell, e posaren-lo sobre l’altar e  
Lv 10,12  oferta de nostre Senyor e menyats  aquell sens llevat prop de l’altar, cor  
Lv 10,18  18 E no fo aduyta la sanch de  aquell a le santadat, e vós deguérets  
Lv 11,3 tots los animals de la terra: 3 tot  aquell qui ha depertida la ungla e que  
Lv 11,10  o en estayns, menyarets. 10 E  aquell qui no haurà ales ne asquata, axí  
Lv 11,26  ramuga, serà inmunda; qui toquarà  aquell serà ensutzat. 27 E qui anirà sobre 
Lv 13,3  llebrosia, e segons l’arbitre de  aquell serà departit. 4 »Mas si serà  
Lv 13,4 no serà mudade, prengua lo secerdot  aquell e tingue’l enclòs per VII dies; 5  
Lv 13,6  VII dies, 6 e en lo dia VII sguar  aquell, e si serà †obsculurida† la llepra  
Lv 13,10  -lo [*] al secerdot, 10 e veurà  aquell, e com en la cotna serà color  
Lv 13,11  [*] en coyr de sa carn; comdepnarà  aquell lo secerdot e no enclourà aquell,  
Lv 13,11  aquell lo secerdot e no enclourà  aquell, cor inmunde és ell. 12 »E si  
Lv 13,14  munda. 14 E con la carn és viva en  aquell e parrà, 15 adonchs lo secerdot  
Lv 13,22  esclatarà lo cuyr, porà jutyar  aquell per llepra, 23 e si no’s mourà,  
Lv 13,26  per què lo prevera tengua  aquell tenquat per VII dies; 27 e en lo  
Lv 13,31  cotna, e los cabels negres, tengua  aquell per VII dies, 32 e en lo dia VIIè  
Lv 13,34  que la carn romanent, mundarà  aquell, e com haurà llevades ses  
Lv 13,48  48 en stam o sots regiment de  aquell o serta pell [*], 49 si d’alba o  
Lv 13,54  no’n pot anar, llepra és, e tenga  aquell per altres VII dies. 55 E com veurà 
Lv 13,55  VII dies. 55 E com veurà la faç de  aquell que no serà mudade ni raversa ni la 
Lv 14,4  la llepra que serà mundada, 4 man  aquell que serà purificat que ofira per si 
Lv 14,7  deguollat. 7 E de açò salpusch  aquell qui és mundat VII vegades per ço  
Lv 14,11  purificarà l’homa, estebblirà  aquell e totes aquestes coses devant Déu,  
Lv 14,14  en l’estrem de la orella dreta de  aquell que deu esser mundat, e sobre lo  
Lv 14,14 la mà e del peu de la part dreta de  aquell, 15 e de l’oli del sister metrà en 
Lv 14,16  16 e benyarà lo seu dit destra en  aquell e gitar-n’ha VII veguades contre 
Lv 14,17  l’estrem de la orella dreta de  aquell qui és mundat e sobra lo polze de  
Lv 14,18  per la colpa, 18 e sobre lo cap de  aquell. 19 E preguerà devant Déu per  
Lv 14,19  19 E preguerà devant Déu per  aquell e farà lo sacrifici per peccat, e  
Lv 14,20 deguollarà lo holocaust 20 e posarà  aquell en l’altar [*], e perdonarà sobre  
Lv 14,23 e l’altra en holocaust. 23 E ofira  aquell en lo VIIIè dia lo secerdot a la  
Lv 14,25  l’enyell e de la sanch de  aquell posarà sobra l’estrem de la orella 
Lv 14,25  l’estrem de la orella dreta de  aquell qui és mundat e sobra lo polze dret 
Lv 14,28  ha l’estrem de la orella dreta de  aquell e lo polze dret de la sua mà e del  
Lv 14,35  terra de vostra haretat, 35 vendrà  aquell qui serà de casa e fer-ho-ha a  
Lv 14,51  aygües vives, 51 en la sanch de  aquell benyarà lo perdal viu e lo fust e  
Lv 15,3  que hom toch la carn de  aquell qui deccorre, aytale humor és  
Lv 15,5 5 E si algun homa toquarà lo lit de  aquell, llau-se les mans e les  
Lv 15,7  vespra. 7 E qui toquarà la carn de  aquell llevarà la sua vestimenta, e ell,  
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Lv 15,10  10 E qualquequal siurà sobre  aquell qui sofer flux de sperma serà  
Lv 15,13  ab aygua. 13 »E si serà sanat  aquell qui de aquesta manera de pasió era  
Lv 15,15 l’altra en holocaust e pregarà per  aquell devant Déu, e serà mundat del flux  
Lv 16,9  axiren a Déu, e oferrà’n Aron  aquell qui serà axit en sort a Déu per  
Lv 16,10  devant Déu, e face pregàries sobre  aquell e llex anar aquell en lo desert. 11 
Lv 16,10  pregàries sobre aquell e llex anar  aquell en lo desert. 11 »E com açò serà  
Lv 16,11 per si e per la sua casa, e deguoll  aquell. 12 E prenga lo ensencer e unple’l 
Lv 16,15  del poble, escamp la sanch de  aquell dintra la claustra axí com menat és 
Lv 16,18 e gitarà aquella sobre los corns de  aquell, 19 e git-ne VII veguades ab lo  
Lv 16,21 E posade cascuna mà sobre lo cap de  aquell, confesarà totes les iniquitats  
Lv 16,21  feta la pregària sobre lo cap de  aquell, enviar-lo-n’ha al desert per  
Lv 16,26 serà perfumat sobra l’altar. 26 »E  aquell qui haurà llexat anar lo cabrit  
Lv 17,9  per ço que ofira a Déu, l’homa  aquell serà tellat de son pobla. 10 »Homa  
Lv 17,10  la mia faç contra la ànima de  aquell e escamparé aquella de son pobla,  
Lv 19,6  al Senyor perquè sia piadós, 6  aquell dia que serà sacrificada mengereu  
Lv 19,17  lo reprèn perquè no hages sobre  aquell peccat. 18 No serques venyance ni  
Lv 19,34  †or† de aquí era nadiu, e amareu  aquell axí com a vosaltres mateys, car sou 
Lv 20,3  3 e yo posaré la mia cara contre  aquell e tellaré aquell d’enmig de mon  
Lv 20,3 la mia cara contre aquell e tellaré  aquell d’enmig de mon pobble, per tant  
Lv 20,5  5 posaré la mia cara sobre l’homa  aquell e sobre [*] generació, e tellaré  
Lv 20,5  e sobre [*] generació, e tellaré  aquell e tots aquells qui hauran consentit 
Lv 22,11  mengerà de aquelles coses; 11 mas  aquell que lo sacerdot comprarà e lo qui  
Lv 22,22  o ronya o proïge, no presenten  aquell al Senyor ni cramareu aquell sobre  
Lv 22,22  aquell al Senyor ni cramareu  aquell sobre la ara del Senyor. 23 »Lo bou 
Lv 22,30  al Senyor perquè sia piadós, 30 en  aquell dia mengereu aquelles coses; no  
Lv 23,7 nenguna obra de servici no fareu en  aquell, 8 e presantareu sacrifici en foch  
Lv 23,8  lo VII dia serà [*] pus sant, e en  aquell nenguna obra de servir no fareu. 9  
Lv 23,11  dia de disapta, e santifiquarà  aquell. 12 E en aquell dia que la guarba  
Lv 23,12  e santifiquarà aquell. 12 E en  aquell dia que la guarba és santificada,  
Lv 23,21  lloch en ús seu. 21 E apellareu  aquell dia festa molt santa; nenguna obra  
Lv 23,21 nenguna obra de servici no fareu en  aquell. Custum per a tostemps serà en  
Lv 23,27  e aflegireu les vostres ànimes en  aquell, e prasentareu holocaust al Senyor. 
Lv 23,31  31 per què res de obra no fareu en  aquell. Custum bo per a tostemps a  
Lv 24,12 Ebrí, del trip de Dan. 12 E matéran  aquell en prasó fins que conaguessen què  
Lv 24,14  mans sobre lo seu cap, e allapiden  aquell tot lo poble. 15 E als fills de  
Lv 24,23  als fills de Ysrael, e aduguéran  aquell qui havia blesmat fora les tendes e 
Lv 25,35  ton frara e malalt de mans, rebràs  aquell axí com estranger e palegrí e viurà 
Lv 25,43  de esclaus. 43 No aflaguesques a  aquell per senyoria ni més haver; tembràs  
Lv 27,8  devant lo sacerdot, e tant com  aquell estimerà e veurà que ell pot donar, 
Lv 27,10 lo bo, la qual cosa si’s muderà en  aquell que mundat és, santificat serà al  
Lv 27,13  13 lo qual preu si dar lo volrà  aquell qui’l presentarà, afagirà-hy  
Lv 27,19  19 La qual cosa si volrà rembra  aquell lo camp que havia promès, afagir- 
Lv 27,19  de la picúnia estimada e poceyrà  aquell; 20 e si rembra no’l volrà e a  
Lv 27,23  lo preu fins al jubileu, e donarà  aquell qui aytal ha votat al Senyor, 24 e  
Lv 27,27  si és animal inmunda, rasembrà’l  aquell qui’l presentarà segons la  
Ex 4,16  a vosaltres què devets fer. 16  Aquell parlarà per tu al pobla, e ell serà 
Ex 12,19 no sia trobat en les vostres cases.  Aquell qui menyarà cosa llevade, perirà l’ 
Ex 15,25  Muysèn dient: –Què beurem? 25  Aquell apellà nostre Senyor, e ell mostrà  
Ex 2,1  la casa de Lleví, e pres muller de  aquella matexa casa, 2 la qual consabé e  
Ex 6,8  a Abram, Ysach e Jacob, e yo daré  aquella a vós a posayr. Yo sóm Senyor.” 9  
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Ex 9,10 forn, e estant devant Farahó scampà  aquella Moysèn vers lo cel, e mantinent fo 
Ex 10,13 tremès vent bufant tot aquell dia e  aquella nit; e lo matí fet, lo vent  
Ex 12,8  ell. 8 E menyarets les carns en  aquella nit, rostides a foch, [*] ab  
Ex 12,15 serà llevat en les vostres cases, e  aquella ànima serà paride de Ysrael qui  
Ex 12,16  feste e solemnial, e’n lo dia VII  aquella matexa festivitat serà faedora  
Ex 12,31  31 E cridà Farahó Moysèn e Aron en  aquella nit e dix-los: –Llevats-vos e  
Ex 13,11 que ha jurat a tos pares que donarà  aquella a tu, 12 depertiràs aquelles que  
Ex 14,16 mà sobre la mar, e depertir-s’ha  aquella per ço que íntran los fills de  
Ex 17,6  que beurà lo poble; enperò farràs  aquella perquè n’isque. E féu-ho axí  
Ex 21,8 -la a pobble estrayn si meynspresà  aquella. 9 E si son fill esposarà aquella, 
Ex 21,9  aquella. 9 E si son fill esposarà  aquella, segons custuma dels fills face a  
Ex 25,10  de setim farets, la llongueza de  aquella haurà II colzes [*], e de enpleza  
Ex 25,25  de IIII dits d’alt, e sobra  aquella faràs altre corona d’or. 26 E  
Ex 27,13 atratants pilars en següén. 13 E en  aquella anplesa de la cort qui guorda a  
Ex 28,35 or e magranes atressí. 35 E vestirà  aquella Aron en l’ofici del ministra per  
Ex 28,37  de nostra Senyor. 37 E lligaràs  aquella ab fill blau, e serà sobraposada a 
Ex 29,29  aquell aprés d’ell per ço que en  aquella unten e consagren les mans d’  
Ex 29,30  mans d’aquells. 30 VII dies vesta  aquella lo sacerdot, e per aquella serà  
Ex 29,30  vesta aquella lo sacerdot, e per  aquella serà custitució de sos fills qui  
Ex 30,36 -has en soptil pélvora, e posaràs  aquella devant lo tabernacla del  
Ex 32,13  les estelles del cel, e la terra  aquella de què parlé daré a la tua sament, 
Ex 32,13  daré a la tua sament, e posseyrets  aquella tostemps.” 14 E aconortà’s nostre 
Ex 33,1 Jacob, dient: “A le tua sament daré  aquella.” 2 E daré’t per guihador lo meu  
Ex 34,12 que null temps ab los habitadors de  aquella terra no feces amistances, cor  
Ex 36,1 que sabessen fer la obra de fferra,  aquella que en lo ús del santuari fos  
Ex 37,12  de ampla de IIII dits, e sobra  aquella havia altra corona d’or. 13 E féu 
Ex 40,3  aquell la arque e dresaràs devant  aquella lo vel. 4 E aduràs aquí la taula e 
Ex 40,4 tot son arresament, e posaràs sobra  aquella totes aquelles coses que’t són  
Ex 40,8  entrada de la tenda e la place de  aquella. 9 »E pendràs de l’oli e untar- 
Ex 40,19  del tabernacla, e penyà devant  aquella lo vel per ço que pogués oir la  
Lv 1,17  ne no ensetarà ne ab ferra partirà  aquella; e perfumar-n’ha sobra l’altar 
Lv 2,6  de llevat [*]; 5 [*] 6 departiràs  aquella menudement e scamparàs demont oli. 
Lv 2,9  sacerdots. 9 E com aquell oferrà  aquella, prenga lo mamorial del sacrifici  
Lv 3,12 serà cabra la lur oferta e offarran  aquella a nostra Senyor, 13 pos la sua mà  
Lv 3,13  13 pos la sua mà sobra lo cap de  aquella e deguolla en lo tabernacla en la  
Lv 3,14  de l’altar, 14 e pendran [*]  aquella en past del foch del dimenge e lo  
Lv 4,5  de la sanch del vadell e portarà  aquella en lo tabernacla del testimoni, 6  
Lv 4,6  testimoni, 6 e benyarà son dit en  aquella sanch e salpuscar-n’ha VII  
Lv 4,7  claustra del santuari. 7 E posarà  aquella matexa sanch en lo corn de l’  
Lv 4,18  vell, ço és, la claustra, 18 e de  aquella matexa sanch pos en los corns de  
Lv 4,29  la qual és per peccat, e deguoll  aquella en lloch de l’holocaust, 30 e  
Lv 4,33  33 e pos la mà sobra lo cap de  aquella e deguolla-la en lo loch on  
Lv 5,11  un cister, de sèmola, e no meta en  aquella oli, ni ensens no n’hi pos gens,  
Lv 5,12  cor per peccat és. 12 E lliura  aquella al sacerdot, lo qual ne prengua un 
Lv 6,2 ell l’haurà rahebuda e ell emblarà  aquella, o en alguna manera la neguarà o  
Lv 6,3  o en una de totes farà contra  aquella en les quals coses solen peccar  
Lv 6,17 no serà enfermantat, cor la part de  aquella és del Senyor. E ofiren l’ensens  
Lv 6,18  Senyor; tots aquells qui toquaran  aquella seran santificats. 19 E parlà [*]  
Lv 6,21  en paella ab oli, e oferran  aquella calent en odor de suavitat a  
Lv 6,26  26 E lo sacerdot qui ofer, manuch  aquella en lo lloch sant en l’antrament  
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Lv 8,9  en lo cap, e en lo frontal de  aquella pozà la llàmina d’or consagrade  
Lv 8,23  Aron destra en la estrema part de  aquella e lo polze de la mà destra e  
Lv 10,17  de iniquitat e que preguets per  aquella davant nostre Senyor. 18 E no fo  
Lv 10,19  axí com tu veus. Com poguí menyar  aquella? E cridaren a mi e mengí dell  
Lv 11,4 camell e de altres, no menyarets de  aquella, e entre les inmundes reputats  
Lv 11,4  e entre les inmundes reputats  aquella. 5 »E lo conill, qui ramuga e no  
Lv 11,37 sobra la samensa, no serà ensutzada  aquella. 38 E si a algú serà donada aygua  
Lv 12,7 qui ho ofira devant Déu e prech per  aquella, e axí serà mundada del  
Lv 13,3 la cotna e los pèls blanchs mudats,  aquella color és espèsia de llepra, e  
Lv 13,10  e los cabells muderan llur color e  aquella carn serà viva, 11 per llepra molt 
Lv 13,25  serà blanqua o roge, 25 considera  aquella lo secerdot; e si en ella és  
Lv 13,26  que’ll cuyr ni la carn romanent,  aquella serà espècia de llepra sotsescura, 
Lv 14,36  la sua casa abans que ell entra en  aquella e que veja si alguna llepra serà  
Lv 14,36 e que veja si alguna llepra serà en  aquella, per ço que tota no sia feta  
Lv 14,44  la llepra és persevarant en  aquella, la casa és inmunda. 45 La qual  
Lv 14,47  al vespra; 47 e qui dormirà en  aquella o hy menyarà, llevarà la sua  
Lv 14,48  que la haurà axelbada, purificarà  aquella pus li és retuda sanitat. 49 »E en 
Lv 14,49 sanitat. 49 »E en la purificació de  aquella prengua II pardals e fust de sedra 
Lv 14,52  per VII vegades, 52 e purifiquarà  aquella axí ab la sanch del pardal com en  
Lv 15,22  22 E qui toquarà lo llit de  aquella levarà lo seu vestiment, e ell,  
Lv 16,18 sanch del tor e del cabrit e gitarà  aquella sobre los corns de aquell, 19 e  
Lv 17,10  la ànima de aquell e escamparé  aquella de son pobla, 11 cor l’ànima de  
Lv 17,11  la carn en la sanch és, e yo doné  aquella a vós sobre l’altar meu a  
Lv 17,14  la sanch és, quisvulla que mengerà  aquella morrà. 15 »L’ànima qui mengerà  
Lv 18,17  les sues verguonyes, car carn de  aquella són, e aytal participació és de  
Lv 18,27 foren devant vosaltres e ensutzaren  aquella. 28 Guordau, donchs, que a  
Lv 19,6  dia que serà sacrificada mengereu  aquella, e l’altre dia, e tot quant serà  
Lv 19,7  7 Si nengú aprés II dies mengerà  aquella, serà espaventabla e tingut de  
Lv 19,8  ha potlluÿda, e perirà la ànima  aquella d’enmig de son poble. 9 »Com  
Lv 19,23  en la terra e haureu plentats en  aquella arbres portant fruyts, llevar-n’ 
Lv 20,6  ab ells, posaré la mia cara contre  aquella e mataré aquella d’enmig de son  
Lv 20,6 la mia cara contre aquella e mataré  aquella d’enmig de son pobla. 7  
Lv 21,7  ni desonest no pendran muller, ni  aquella [*] és de son marit, car  
Lv 22,14  afagirà-hy la sinquena part ab  aquella cosa que mengerà, e donar-ho-  
Lv 22,18  o voluntàriament presentar vulla  aquella cosa en holocaust al Senyor, 19  
Lv 22,28  presentar sa porà al Senyor; 28 e  aquella vaque o ovella no serà sacrificade 
Lv 23,30  dia, perhirà de sos pobles, 30 e  aquella qui nenguna obra farà, deliré  
Lv 23,30  qui nenguna obra farà, deliré  aquella de son poble; 31 per què res de  
Lv 24,5 »Pendràs de sert sèmola e couràs de  aquella XII pans que cadescú haurà II  
Lv 24,21  bístia, dar-n’ha altra per  aquella; qui farirà l’hom, agualment sia  
Lv 25,25  vendrà lo seu propinqüe per rembra  aquella, fer-ho porà; 26 emperò si lo  
Lv 25,30 serà girade al comprador, e poseyrà  aquella e los seus succeÿdors per a  
Lv 26,1  en vostre terra perquè adoreu  aquella, car yo sóm lo Senyor Déu vostre.  
Lv 26,32  vostros com los habitadors de  aquella seran deperduts, 33 e vosaltres  
Lv 26,35 vostres disaptes quant habitàveu en  aquella. 36 »E los que de vosaltres  
Lv 27,14  -la al Senyor, considererà  aquella lo sacerdot si és bona o mala, e  
Ex 30,8  ensendrà aquell, 8 e com allogarà  aquellas al vespra, ferà perfum de temiama 
Ex 4,16 serà en la tua bocha, e tu seràs en  aquelles coses que pertayen a Déu. 17 E tu 
Ex 10,2  dels fills de Yrael. E de totes  aquelles coses que són entravengudes en  
Ex 10,26 ich romendrà d’él una ungla, ni de  aquelles coses qui són nesseçàries a  
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Ex 13,12  donarà aquella a tu, 12 depertiràs  aquelles que obren vulva a nostro Senyor,  
Ex 16,23  és sentificat al Senyor. Totes  aquelles coses que haurets obs demà, fets, 
Ex 18,19 serà Déu ab tu: sies tu al poble en  aquelles coses que pertanyen a Déu [*], 20 
Ex 25,2  aquell qui ofir volenters pendràs  aquelles. 3 E aquestes són les coses que  
Ex 25,13 barres de fust de setim, e cobriràs  aquelles de or, 14 e passaràs la una barra 
Ex 25,37  37 E faràs VII llànties e posaràs  aquelles sobre lo canelobre per ço que  
Ex 28,25  són en los màrgens d’equell, 25 e  aquelles matexes cadenes de l’estrem  
Ex 29,24 Aron e de sos fills, e santificaràs  aquelles alsant devant nostra Senyor, 25  
Ex 30,5  ab què sie aportat l’altar. 5 E  aquelles barres faràs de fust de setim e  
Ex 32,19  irat, e gità les taules e trenquà  aquelles al peu del munt. 20 E pres lo  
Ex 37,14  de IIII peus 14 [*] que passàs per  aquelles barres, per ço que hom la pogués  
Ex 37,15  ço que hom la pogués portar. 15 E  aquelles barres féu de fust de setim, e  
Ex 39,5  en les sumitats, 5 [*] †cusent† de  aquelles matexes colós, axí com havia  
Ex 39,7 noms dels fills de Ysrael, 7 e posà  aquelles en los llats sobra los muscles de 
Ex 40,4  e posaràs sobra aquella totes  aquelles coses que’t són manades. E lo  
Lv 2,14  les espigues verdajants, torraràs  aquelles al foch, e puys les engrunaràs  
Lv 5,15  con tractarà falcia e’n error en  aquelles coses qui són del Senyor  
Lv 6,10  sendres que farà lo foch e posarà  aquelles prop de l’altar; 11 e puxs  
Lv 7,24  les bèsties morteÿnes per si o de  aquelles qui seran mortes per altres  
Lv 8,8  a ell ab cordes de l’ephot, e ab  aquelles adobà l’hossen, en lo qual era  
Lv 11,24 vós. 24 »E qui toquarà mortaÿnes de  aquelles, serà enzutzat e no serà nèdeu  
Lv 11,25  nesseçària cosa que algú port de  aquelles mortes, llevarà los seus  
Lv 11,29  comtades entra les ensutzades e de  aquelles qui’s moven en terra, axí com  
Lv 11,33  de terra en lo qual alguna cosa de  aquelles haurà astat serà ensutzat, e per  
Lv 11,36  toquarà nenguna de les morteÿnes,  aquelles seran ensutzades. 37 E si’n  
Lv 11,43  ne no toquets nenguna cosa de  aquelles perquè no siats inmundes, 44 car  
Lv 14,40  en les pedres, 40 farà [*] gitar  aquelles fora la ciutat en lloch inmunda,  
Lv 14,42  pedres del lloch on haurà llevades  aquelles, e ab altra brach farà axelbar la 
Lv 15,10  e qui porterà alguna cosa de  aquelles llevarà la sua vestamenta, e ell, 
Lv 15,33  per jaure ab fembra, 33 e de  aquelles que han de llur temps e qui  
Lv 17,5  del testimoni; e deguollen  aquelles prasentalles passificabbles al  
Lv 18,30  e no siau enpoŀluats en nenguna de  aquelles coses. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 20,22  les mies lleys e juýs e feu  aquelles per tal que a vosaltres la terra  
Lv 22,2 e als fills d’él que’s guarden de  aquelles coses qui són santificades dels  
Lv 22,3  s’acostarà de vostre generació en  aquelles coses que santifiquades són e que 
Lv 22,4  per flux de sament, no mengerà de  aquelles coses que santifiquades són a mi  
Lv 22,10  per lo sacerdot no mengerà de  aquelles coses; 11 mas aquell que lo  
Lv 22,30  piadós, 30 en aquell dia mengereu  aquelles coses; no romandrà neguna cosa en 
Lv 23,22 als pobres e palagrins les llexareu  aquelles. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 23  
Lv 23,37 grans e molt santes. Presentareu en  aquelles oblació al Senyor, los holocausts 
Lv 24,3 lo tabernaccla de amistansa, posarà  aquelles Aron de vespres al matí devant lo 
Ex 1,6  sos fraras e tota la generació de  aquells. 7 E los fills de Yraell  
Ex 1,14  e en amargor aportaven la vida de  aquells, e faÿen-los fer rayolles de  
Ex 2,11 «De la ayga l’havia tret.» 11 E en  aquells dies, aprés que fon crescut  
Ex 3,7 lur clamor per rahó de la duresa de  aquells qui’ls opremien en les lurs  
Ex 3,9  a mi, e encare la afflicció de  aquells los quals per los agipcians són  
Ex 4,19 e torna-te’n en Egipta, cor tots  aquells qui quarien la tua ànima són  
Ex 4,20  sa muller e sos fills, e posà  aquells sobra un aze, e tornà en Agipta  
Ex 4,21 que he posats en la tua mà, e faràs  aquells devant Farahó. E yo endurahiré son 
Ex 5,15  –Complits la obra! 15 E venguéran  aquells qui éran de Yraell sobraposats  
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Ex 6,4 terra de Canahan de peregrinació de  aquells, en la qual foren peragrins e  
Ex 6,27  sobre lurs hosts, 27 e aquests són  aquells qui parlaren a Farahó rey de  
Ex 7,12 la verga de Aron devorà la verga de  aquells. 13 E fo enduraÿt lo cor de Faraó, 
Ex 7,13  enduraÿt lo cor de Faraó, e no oý  aquells, axí com havia dit Déu. 14 E dix  
Ex 7,19  de Agipte e sobra los flums de  aquells, e los rius e los estanys e tots  
Ex 8,15  fo agreuyat en son cor e no oý  aquells, axí com havia dit [*]. 16 E dix  
Ex 8,22  terres com ells seran. 22 En  aquells dies, yo faré maravelles en la  
Ex 9,21 serfs e lus bestiàs per cases, 21 e  aquells qui menysprasaren la paraule de  
Ex 12,16  nenguna obra entre vós, acceptats  aquells qui són diputats a’perellar de  
Ex 12,30  de nits, e tots sos serfs e tots  aquells de Agipte, e fou nade entre ells  
Ex 13,12 obren vulva a nostro Senyor, e tots  aquells qui són primer nats en les tues  
Ex 14,4 yo endurahiré lo cor de Pharaó e de  aquells per ço que us pesseguèscan, e saré 
Ex 14,8  e persaguí los fills de Ysrael; e  aquells éran axits ab mà alte. 9 E com los 
Ex 14,20  ells tota la nit clerayà, e en  aquells era tenebroza. 21 E com Muysèn  
Ex 14,22 la mar axí com a mur a le destre de  aquells e a le sinestra. 23 E los  
Ex 14,31  mà los havia Déu conbatuts contra  aquells. Temé lo poble nostre Senyor e  
Ex 16,20  no estoig al matí d’ell. 20 E  aquells qui no’l ne craguéran e n’  
Ex 18,3 ell havia jaquide, 3 abdós fills de  aquells, los quals la un de aquells era  
Ex 18,3  de aquells, los quals la un de  aquells era apellat Guersson dient [*]:  
Ex 18,21  que hagen en oy avarícia, e de  aquells ordona tribuns e senturions e  
Ex 19,22  part, 22 e no lex los secerdots e  aquells qui pugen al Senyor sien  
Ex 20,6  6 e fas misericòrdia en millés, en  aquells qui amen mi e guórdan los meus  
Ex 23,22 anemich de tos anemichs, e aflegiré  aquells qui tu afligen. 23 »E irà mon  
Ex 23,24  24 No adoraràs los déus de  aquells, ne colràs aquells, ne faràs la  
Ex 23,24  los déus de aquells, ne colràs  aquells, ne faràs la obra de aquells, ans  
Ex 23,24 colràs aquells, ne faràs la obra de  aquells, ans los destrohiràs e trencaràs  
Ex 23,24  e trencaràs les imatges de  aquells. 25 Servirets al Senyor, Déu  
Ex 23,31 los habitadors de la terra e gitaré  aquells devant vós. 32 No faràs ab ells  
Ex 24,2  Moysèn s’ecostarà al Senyor, e  aquells no s’hi acostaran, ni lo poble no 
Ex 24,11  és sarè. 11 E no mès sa mà sobre  aquells qui de luyn estegueren dels fills  
Ex 25,8  a mi sentuari e habitaré enmig de  aquells, 9 entorn tota senblance del  
Ex 25,26 faràs IIII sercles d’or, e posaràs  aquells en IIII angles de aquexa matexa  
Ex 28,10 en l’altra, segons la nativitat de  aquells. 11 Per obra d’antallador [*]  
Ex 28,43  entrò a les cuxes. 43 E usaran  aquells Aron e sos fills con intraran en  
Ex 29,29  unten e consagren les mans d’ aquells. 30 VII dies vesta aquella lo  
Ex 29,35  VII dies consegreràs les mans de  aquells, 36 e lo vadell per peccat oferràs 
Ex 30,4  per cascun llats per ço que per  aquells sien meses barras ab què sie  
Ex 30,14  oferran a nostro Senyor. 14 E tots  aquells qui hauran de XX anys amont donarà 
Ex 30,30  Aron e sos fills, e santificaràs  aquells en sacerdots per ço que servèsquan 
Ex 34,15 lurs déus e adoraves les ymatges de  aquells, apellar-t’hia algú d’ells per 
Ex 34,16  filles a tos fills, e puys, que  aquells qui sarien fornicats no fessen  
Ex 35,5  voluntat e ab alegra cor ofarits  aquells al Senyor: or e argent e aram 6 e  
Ex 36,2  havia Déu donade saviesa, e encara  aquells qui de grat s’hi ofarien obrar, 3 
Ex 38,25 pes del santuari. 25 E fou ofert de  aquells qui trespassaren en nombra de XX  
Ex 40,13  que aministren a mi, e la unció de  aquells serà en sacerdotaria profitós  
Lv 1,15 de tortres e de colomins, 15 ofiren  aquells los sacerdots a l’altar, e torcen 
Lv 3,15  llombles ab lo fetge, qui és sobra  aquells prop de la yllade, e tot lo grex  
Lv 5,8  altre per lo holocaust, 8 e donarà  aquells al secerdot, lo qual ofira lo  
Lv 6,18  de sacrifici al Senyor; tots  aquells qui toquaran aquella seran  
Lv 8,28  28 e ell pres-ho de les mans de  aquells e perfumà’n sobre l’altar de l’ 
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Lv 9,4 ariet per pasificament, e deguollat  aquells devant lo Senyor en sacrifici de  
Lv 9,21  l’altar lo sèu, 21 e los pits de  aquells e les cames dretes departí Aron e  
Lv 10,3  Senyor: Yo seré santificat en  aquells qui s’acosten a mi, e devant tot  
Lv 11,8  feza, no ramuga. 8 »Les carns de  aquells no mengets e llurs calabrines  
Lv 11,9  aygües e són llegudes a vós: tots  aquells qui han ales ne esquates, axí en  
Lv 11,12  ne llur morteÿna [*]. 12 Tots  aquells qui no han ales ne asquata en les  
Lv 11,27  si algú tocarà la morteÿna de  aquells, serà ensutzat entrò al vespra. 28 
Lv 11,31  e qui toquarà la morteÿna de  aquells són no nèdeus tro al vespra. 32 »E 
Lv 11,39  39 »Si algun animal és mort de  aquells qui són lleguts a vós menyar, qui  
Lv 11,40  al vespra. 40 E qui mengerà de  aquells algú o qui la portarà, llau la sua 
Lv 13,39  qual és la cotna blanque, 39 jutge  aquells lo secerdot; e si veurà que la  
Lv 15,14  tabernacla del testimoni e donarà  aquells al sacerdot, 15 lo qual oferrà la  
Lv 15,32 entre ells. 32 Aquesta é la lley de  aquells qui han malícia de flux de sperma, 
Lv 16,13  axí que la neula e la vapor de  aquells cobra la cuberta que és sobre lo  
Lv 16,16  de les sorts de les habitacions de  aquells. 17 Nengun homa no sia en lo  
Lv 16,21 colpes e encara tots los peccats de  aquells. E com haurà feta la pregària  
Lv 16,34  de Ysrael e per los peccats de  aquells una vegada l’ayn. E ell féu axí  
Lv 17,7  Açò serà fur perdurabla en  aquells, e aquells qui seran aprés d’  
Lv 17,7  serà fur perdurabla en aquells, e  aquells qui seran aprés d’ells. 8 »E a  
Lv 18,4 los meus manaments guordareu, e per  aquells ireu. Yo sóm Senyor, Déu vostra. 5 
Lv 18,30  No vullau fer ço que féran  aquells qui foren devant vosaltres, e no  
Lv 19,23 inmundes a vosaltres ni mengereu de  aquells. 24 En lo quart ayn tots los  
Lv 19,24  En lo quart ayn tots los fruyts de  aquells saran santificats lloabbles al  
Lv 19,37  e tots los juýs, e feu tots  aquells. Yo són lo Senyor. 20,Tit Capítol  
Lv 20,5  generació, e tellaré aquell e tots  aquells qui hauran consentit a ell perquè  
Lv 20,8  8 »E guordau mos manaments e feu  aquells. Yo sóm lo Senyor qui santifique a 
Lv 22,3  són lo Senyor. 3 »Digues a ells e  aquells qui vendran aprés de ells: »Tot  
Lv 22,31  31 »Guordau mos manaments e feu  aquells. Yo sóm lo Senyor. 32 No ensutzeu  
Lv 23,20  pasífichs. 20 E com haurà llevat  aquells lo sacerdot ab pans de promícies  
Lv 23,42  casades de rama per VII dies. Tots  aquells qui seran de la generació de  
Lv 24,14  fora les tendes, e pozen tots  aquells qui hu han oït les sues mans sobre 
Lv 25,18  e mos juýs guordau, e compliu  aquells, perquè habitar puguau en la terra 
Lv 25,45  palegrinant entra vosaltres o de  aquells qui nats foren en vostra terra:  
Lv 26,3  e ço que us man observareu e fareu  aquells, donaré a vosaltres pluge en son  
Lv 26,17  contraris, e subjugats sereu en  aquells qui us an en oy, e fogireu nengú  
Lv 26,26  en un forn los pans e retran  aquells a pes, e mengereu e no sareu  
Lv 27,31  anadir-hi-ha la quinta part de  aquells. 32 Tots los delmes dels bous e de 
Ex 20,5  terce e en la quarte generació de  aquels qui han oy a mi, 6 e fas  
Lv 9,2  e cascú sia munde e net, e ofer  aquels devant nostre Senyor. 3 E diràs als 
Lv 16,16  del testimoni qui és posat entra  aquels enmig de les sorts de les  
Ex 2,6  dix: –Dels infants dels hebreus és  aquest infant. 7 E dix la germana a la  
Ex 2,7  les hebrees que pugua nodrir a tu  aquest infant. 8 E ella dix: –Vé. Anà  
Ex 2,9  qual dix la filla de Pharaó: –Prin  aquest infant e nodrex-lo’m, e yo  
Ex 3,12 tu sacrificaràs a Déu sobre lo munt  aquest. 13 E dix Moysèn al Senyor: –Vet  
Ex 3,15  és a mi mon nom enpertostemps,  aquest és lo meu memorial de generació en  
Ex 3,21  vós. 21 E yo daré gràcia al poble  aquest devant los agepcians, e com vós na  
Ex 6,27  los fills de Yraell de Agipta, e  aquest és Moysès e Aron 28 en lo dia que  
Ex 8,23  lo meu poble e lo teu. E demà serà  aquest senyal”. 24 E féu-ho lo Senyor  
Ex 9,18  que fo fundade la terra entrò en  aquest present temps. 19 Donques, ajusta  
Ex 10,6 lur esser sobra la terra tro al dia  aquest.” [*] 7 E diguéran los serfs de  
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Ex 10,17  17 Prech-vos que perdonets a mi  aquest peccat aquesta vegade, e pregats a  
Ex 12,2  Aron en terre de Agipte: 2 –Lo mes  aquest és a vós comensament e primer mes  
Ex 12,3  e diets a ells: “Lo Xè dia de  aquest mes prenga cascú de vós per casade  
Ex 12,6  -los entrò al XIIII dia del mes  aquest, e sacrificaran ella de tota la  
Ex 12,14  dia en ramenbrance e salabrerets  aquest dia en feste a Déu en les vostres  
Ex 12,17  lo alís, cor en force del dia  aquest treguí vostres hosts de terra de  
Ex 12,17  de Agipte, e guordarets lo dia  aquest en vostres generacions en fur  
Ex 13,3  Moysèn al poble: –Ramenbrats-vos  aquest dia en lo qual sots axits de  
Ex 13,3  ab mà fort vos n’ha trets Déu de  aquest loch per ço que no mengets pa  
Ex 13,5  de llet e de mel. E salabrerets  aquest dia en cascuna de vostres cases en  
Ex 13,5  dia en cascuna de vostres cases en  aquest mes. 6 VII dies menyarets alís  
Ex 13,10  guardaràs en aquesta manera lo fur  aquest en son temps, d’ayn en ayn. 11 »E  
Ex 15,1  cantà Moysèn e los fills de Ysrael  aquest cant a nostre Senyor, e digueren:  
Ex 16,3  Per què has menats nós en  aquest desert, per ço que aucieces tota  
Ex 16,35 que vingueren en terra habitable, e  aquest menyaren entrò que vingueren a les  
Ex 17,4  Moysèn a Déu dient: –Què faré de  aquest poble, cor si no’ls era per un  
Ex 18,18  treball te cumsumes, tu e lo poble  aquest que ab tu és. Ultre les tues  
Ex 18,18 ab tu és. Ultre les tues virtuts és  aquest negosi, e solament aquest tu no  
Ex 18,18  és aquest negosi, e solament  aquest tu no pories sostanir. 19 Per la  
Ex 18,23  manements poràs sostanir, e tot  aquest poble poràs menar cascú en son  
Ex 19,1  de terra de Agipte, en lo dia  aquest, vengueren en lo desert de Sinaý, 2 
Ex 26,33  de argent. 33 E serà enserrat  aquest cobriment ab corbayons d’or, e  
Ex 32,9  Senyor a Moysèn: –Yo veig que  aquest pobla és de dura servitut. 10 E are 
Ex 32,21  21 E dix a Aron: –Què ha fet a tu  aquest pobla, que tu aportases sobra ell  
Ex 32,22 irasque lo senyor meu. Tu conexs bé  aquest pobla, que és aperallat a mal; 23 e 
Ex 32,24 yo gití aquell en lo foch, e axí’n  aquest vadell. 25 E viu Moysèn que lo  
Ex 32,31  e dix: –Senyor, prec-ta per  aquest pobbla que ha fet peccat contra tu, 
Ex 32,34 llibra. 34 Tu emperò vé e digues en  aquest pobla ço que he dit a tu: Vet que  
Ex 32,34  en lo dia de mon revidar vesitaré  aquest peccat en ells. 35 E farí nostra  
Ex 33,1  a Moysèn dient: –Vé, devalla de  aquest lloch, tu e lo teu pobla que  
Ex 33,3  e de llet. Jo no puyaré ab tu, cor  aquest poble és de dura servitut, per ço  
Ex 33,12  Senyor: –Tu manes que yo amèn  aquest pobla, e no fas a saber a mi quals  
Ex 33,13  gràcia devant tos ulls; reguorda  aquest pobla e aquesta gent. 14 E dix  
Ex 34,9  -ta que entres ara ab nós, cor  aquest pobla és de dura servitut, e tolràs 
Ex 34,10  gens, per ço que detriu lo pobla  aquest enmig del qual est les obres del  
Ex 38,7  de la ara per portar l’altar. E  aquest altar no era sòlit, ans era  
Lv 4,20  sobra l’altar. 20 E face axí de  aquest vadell com féu del primer; e  
Lv 13,46  cor llebrós és e no nèdeu; e  aquest habitarà tot sol fora de la  
Lv 15,3  no nèdeu. 3 E llavòs sia jutyat  aquest vici cor tengut n’és, e en cascun  
Lv 16,30  qui peregrina entra vós; 30 en  aquest dia és perdó vostre e encara  
Lv 17,15 serà ensutzat fins al vespra. E per  aquest orde serà fet nèdeu, 16 lo qual si  
Lv 23,27  a Moysèn dient: 27 –Lo dia desè de  aquest mes setè, dia de perdonansa sarà e  
Lv 23,28  obra no fareu en lo temps de  aquest dia, car dia serà en lo qual vos  
Lv 23,29  Tota ànima qui no serà aflegida en  aquest dia, perhirà de sos pobles, 30 e  
Lv 23,34 fills de Ysrael: Del quinsèn dia de  aquest mes VII seran les festes dels  
Ex 3,15 Abram e de Ysach e de Jacob, dient:  Aquest és a mi mon nom enpertostemps,  
Ex 4,14  conech yo que ell és bell parler.  Aquest axirà a encontra teu, e aquell  
Ex 6,26  dels llevins e lus parentats. 26  Aquest és Aron e Moysèn, als quals menà  
Ex 13,8  [*] en aquell dia e diràs:  “Aquest és lo dia que féu nostre Senyor a  
Ex 15,2  Senyor. Ell és fet a mi en salut.  Aquest és mon Déu, e yo glorificaré lo Déu 
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Ex 16,15  què s’era. Dix-los Moysèn:  –Aquest és lo pa que us dóna lo Senyor per 
Ex 30,31  31 »E diràs als fills de Ysrael:  “Aquest oli de untament sarà sant a mi en  
Lv 6,13  dels sacrificis pasificables. 13  Aquest és lo foch perdurabla que null  
Ex 1,11  E matéran sobra ells mayoral sobra  aquesta obra per ço que aflegisen ells. E  
Ex 3,3  3 E dix Moysèn: «Yo iré e veuré  aquesta gran visió, per què no crema la  
Ex 3,8  egepcians, e aportar-los-he de  aquesta terra en terra bona e delitoza,  
Ex 8,24  e fo corrumpude la terra per  aquesta manera de mosques. 25 E apellà  
Ex 8,32  lo cor de Farahó, axí que en  aquesta vegade no llexà anar lo pobla.  
Ex 9,18  lexar? 18 Vet que yo faré [*] en  aquesta hora ploura pedrusca de mayor, e  
Ex 10,17  que perdonets a mi aquest peccat  aquesta vegade, e pregats a nostro Senyor  
Ex 10,17  Senyor Déu vostre que lleu de mi  aquesta mort. 18 E axí Moysèn devant  
Ex 12,12  per terra de Agipta en la nit  aquesta, e farré tots los primers nats en  
Ex 12,26  a vós vostres fills: “Quina és  aquesta religió?”, 27 vós direts a ells:  
Ex 12,42  de la terra de Agipte. 42 Nit és  aquesta observadora a nostre Senyor, cor  
Ex 13,10 10 Per la qual cosa tu guardaràs en  aquesta manera lo fur aquest en son temps, 
Ex 14,12 ·ns traguesses de Agipte? 12 ¿No és  aquesta la paraule que nós te díem en  
Ex 16,3  desert, per ço que aucieces tota  aquesta multitut de fam? 4 E dix Déu a  
Ex 26,8  de llonch e IIII de ample, e de  aquesta mesura seran totes les altres. 9 E 
Ex 26,14  de pells roges de moltons, e sobre  aquesta faràs altre cobriment de pells de  
Ex 26,17 pugua ajunyir ab la altre, e que en  aquesta manera se puguen ajunyir totes, 18 
Ex 29,7 oli de untament sobra son cap, e en  aquesta manera consagraràs ell. 8 E  
Ex 32,31  fet a ells déu d’or. Perdona’ls  aquesta arrada. 32 E si no hu vols fer,  
Ex 33,4  4 E oý lo pobla la peraula mala  aquesta, e ploraren, e no mès nengú son  
Ex 33,13  tos ulls; reguorda aquest pobla e  aquesta gent. 14 E dix nostra Senyor: –La  
Ex 36,9  e totes les cortines éran de  aquesta matexa masura. 10 E junyí sinch  
Ex 37,19 nou, ab flos ensemps e ab lliris; e  aquesta matexa obra era en tots los VI  
Ex 38,4 †a la ara† a manera de arret, dejús  aquesta fou atressí [*] de aram [*]; 5 e  
Lv 7,21  homa qui ensutzar pot e menyarà de  aquesta matexa manera les carns, serà  
Lv 7,35  a tot lo poble de Ysrael. 35 »E  aquesta és la unció de Aron e a sos fills  
Lv 11,28  al vespra. 28 E qui aporterà de  aquesta manera de morteÿna, llevarà la sua 
Lv 15,13  13 »E si serà sanat aquell qui de  aquesta manera de pasió era ensutzat,  
Ex 12,43  43 E dix Déu a Moysèn e a Aron:  –Aquesta és la relagió de Pasque: »Nengun  
Ex 16,16  us dóna lo Senyor per menyar. 16  Aquesta és la paraula la qual menà nostre  
Ex 16,32  crespells ab mel. 32 E dix Moysèn:  –Aquesta és la paraula la qual mana Déu:  
Ex 24,8  escampà-la sobre lo poble e dix:  –Aquesta és la sanch del fermament que  
Ex 29,1  aprés d’ell. 29,Tit Capítol XXX 1  »Aquesta és la cosa que faràs a ells: »Tu  
Lv 6,9  9 –Mana a Aron e a sos fills:  »Aquesta és la lley de lo holocaust:  
Lv 6,14  no deu defallir en l’altar. 14  »Aquesta és la lley del sacrifici e dels  
Lv 6,20  19 E parlà [*] Moysèn e dix: 20  –Aquesta és la oferta de Aron e de sos  
Lv 6,25  25 –Parla a Aron e a sos fills:  Aquesta és la ley de la oferta per peccat. 
Lv 7,1  sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1  Aquesta és la lley de [*] la colpa. »Santa 
Lv 7,11  sia depertit per agual mesura. 11  »Aquesta és la lley de la ofarena de les  
Lv 7,37  en les generacions sues. 37  »Aquesta és la lley de l’holocaust e del  
Lv 8,5  porta [*]. 4 [*] defora, 5 e dix:  –Aquesta és la paraula que nostre Senyor  
Lv 11,46  Sants serets, cor yo sóm sant. 46  »Aquesta és la lley dels animals e de les  
Lv 12,7  del decorriment de la sanch sua.  Aquesta és la lley de les parteres, mascla 
Lv 13,59 si no hy aparrà, [*] serà munda. 59  »Aquesta és la lley de la llepra e del  
Lv 14,2  1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  –Aquesta és la lley del llebrós com hom lo 
Lv 14,54 la casa e serà mondade per dret. 54  »Aquesta és la lley de tota llepra e de  
Lv 15,32  tabernacla que és entre ells. 32  Aquesta é la lley de aquells qui han  
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Lv 17,2  fills de Ysrael e digues a ells:  Aquesta és la peraula que manà Déu dient:  
Ex 29,24  devant nostre Senyor. 24 Totes  aquestas cosas posaràs sobre les mans de  
Ex 4,17  que pertayen a Déu. 17 E tu prin  aqueste vergua [*] ab la qual seran fets  
Ex 7,23  la sua casa, e no hy posà son cor  aqueste veguade. 24 E cavaren los  
Ex 8,25  e sacrificats al vostre Déu en  aqueste terra. 26 E dix Moysèn: –No’s pot 
Ex 9,5  dient: –Demà farà nostre Senyor  aqueste cosa en terra. 6 E féu nostre  
Ex 9,6  6 E féu nostre Senyor la cosa  aqueste en l’altre dia, que foren morts  
Ex 12,24 cases per farir-nos. 24 Tu guarda  aqueste peraule llegítima a tu e a tos  
Ex 12,42  adux a ells de la terre de Agipte;  aqueste deven observar tots los hòmens  
Ex 25,33 altra cana, e pom e flor de llir. E  aqueste serà la obra de les VI canes del  
Ex 12,49  sircunzís, no manuch d’ell. 49  »Aqueste matexa ley serà al nadiu e al  
Ex 35,4  la coŀlació dels fills de Ysrael:  –Aqueste és la peraula que mane nostre  
Lv 9,6  multidut devant Déu, 6 dix Moysèn:  –Aqueste és la paraula que manà nostre  
Ex 6,9 9 E contà Moysèn totes les peraules  aquestes als fills de Yraell, los quals no 
Ex 12,25 feta covinensa, vós observats totes  aquestes coses. 26 E com diran a vós  
Ex 19,9  E denuncià Moysèn totes  aquestes peraules de Déu al poble, 10 e  
Ex 19,25  al poble e contà a ells totes  aquestes coses. 20,Tit Capítol XXI 1 E  
Ex 20,1  1 E perlà Déu totes les paraules  aquestes e dix: 2 –Yo són lo Senyor Déu  
Ex 21,11  preu de sa nedaze. 11 E si no farà  aquestes IIIs coses, llex-la hom de grat 
Ex 24,8  Senyor ab vosaltres sobre totes  aquestes peraules. 9 E pujaren Moysèn e  
Ex 25,3  volenters pendràs aquelles. 3 E  aquestes són les coses que pendrà: dinés,  
Ex 25,14  II sercles de l’altre llats, e ab  aquestes barres serà aportade la arque; 15 
Ex 25,39  sien d’or net. 39 Totes les eynes  aquestes sien en pes de un quintar, tot lo 
Ex 26,21  posaràs altres XX taules, 21 e  aquestes hauran entresí XL colones de  
Ex 26,29  demont entrò demont. 29 E totes  aquestes posts cobriràs d’or, e lurs  
Ex 28,11  los noms dels fills de Ysrael, e  aquestes pedras encastaràs en aur [*]. 12  
Ex 28,20  e de unicles e de berils. E totes  aquestes pedras seran encastades per orde  
Ex 28,41  e a belleza. 41 E faràs vestir  aquestes vestedures a Aron ton frara e a  
Ex 31,11  odorabble en lo santuari. Totes  aquestes coses que yo mane a tu faran. 12  
Ex 31,18  Senaý a Moysèn, com hach complides  aquestes peraules, IIs taules [*] de pedra 
Ex 34,27 nostro Senyor a Moysès: –Scriu a tu  aquestes peraules, cor sobre les peraules  
Ex 34,27  peraules, cor sobre les peraules  aquestes tallaré fermament ab tu e ab  
Ex 36,19  altra cubertor que estigués demont  aquestes de pells de boch. 20 E féu les  
Ex 36,34 un angla tro a l’altra. 34 E totes  aquestes taules sien daurades, e les  
Ex 39,13  e unicles e beriŀles; e totes  aquestes pedres éran encastades en or [*]. 
Ex 39,43  banaý a ells con viu que totes  aquestes coses éran acabades axí com havia 
Ex 40,31  en la tenda. E aprés que totes  aquestes coses foren complides, 32 la nuu  
Lv 6,3  perduda o le hy salerà, o en totes  aquestes maneres o en una de totes farà  
Lv 7,6  preveres en lo lloch sant menyaran  aquestes carns, cor sant és dels sants. 7  
Lv 10,16  16 E com Moysèn serquàs entra  aquestes coses lo boch cremat qui era  
Lv 11,13 aygües són abominables a vós. 13 »E  aquestes són de les aves que no devets  
Lv 11,23  qui solament hagen IIII peus, sinó  aquestes que havem dites, llunyades sien  
Lv 11,28  no nèdeu tro al vespra, cor totes  aquestes coses són inmundes a vós. 29 »E  
Lv 11,29  són inmundes a vós. 29 »E totes  aquestes coses seran comtades entra les  
Lv 14,11  l’homa, estebblirà aquell e totes  aquestes coses devant Déu, a le porta del  
Lv 16,4 una sàvena de lli sobre lo cap, cor  aquestes són santes vestedures les quals  
Lv 18,24  és. 24 »No siau potluats ab totes  aquestes coses en les quals són ensutzades 
Lv 18,26 lleys e juýs, e no fareu denguna de  aquestes abominacions, axí lo habitant en  
Lv 18,27  entra vosaltres, 27 car totes  aquestes horribletats faeren los conredós  
Lv 18,29  29 Tota ànima qui farà nenguna de  aquestes coses perirà d’enmig de son  
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Lv 20,23  devant vosaltres, car totes  aquestes coses faeren, de què les he  
Lv 26,16  lo meu pacta, 16 yo de sert  aquestes coses faré a vosaltres: »Vezitar  
Lv 26,27  sadollats. 27 »E si enquare per  aquestes coses no m’ohirets e caminareu  
Ex 19,6  en regna sacerdotal e gent sante.”  Aquestes són les paraules que perlaràs als 
Ex 35,1  dels fills de Ysrael e dix a ells:  –Aquestes són les coses que mane nostro  
Lv 11,9 toquets, cor no nèdees són a vós. 9  »Aquestes [*] que’s nodrexen en aygües e  
Lv 20,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Aquestes paraules diràs als fills de  
Lv 23,2  als fills de Ysrael. Diràs a ells:  »Aquestes són les festes del Senyor les  
Lv 23,4 en totes les habitacions vostres. 4  Aquestes són, donques, les festes del  
Lv 23,37 obra de servici no fareu en ell. 37  »Aquestes són les festes del Senyor les  
Ex 4,10  car yo no sóm bell perler, e de  aquests III dies yo no entendria ço que tu 
Ex 6,14 los fills de Yraell de Agipta. 14 E  aquests són los prínceps de les casades  
Ex 6,16  són los parentats de Simeon. 16 E  aquests són los fills de Lleví per lurs  
Ex 6,24  foren Eser e Halcanà e Abisab. E  aquests són los parentats de Cariatiarim.  
Ex 6,25  la qual parí a ell Fineàs. E  aquests són prínceps de les companyes dels 
Ex 6,27  de Agipta sobre lurs hosts, 27 e  aquests són aquells qui parlaren a Farahó  
Ex 10,1  e de sos serfs per ço que yo face  aquests senyals en ell, 2 e que tu ho  
Ex 11,8  de Ysrael.” 8 –E devallen tots  aquests serfs a mi –dix Faraó– e adoreu- 
Ex 11,10  e Aron faheren tots los senyals  aquests devant Farahó, axí com són  
Ex 14,13  Senyor les quals farà vuy, car  aquests agipcians que are vets, null temps 
Ex 25,39  tot lo pes del canelobre; e tots  aquests vaxells sien fets de aur pur. 40 E 
Ex 28,4  sentificats aministren a mi. 4 »E  aquests són los vestiments que faran:  
Ex 38,21  la cort entorn foren de aram. 21 E  aquests són los instruments del  
Lv 6,11  l’altar; 11 e puxs despullarà’s  aquests draps e vestirà-se’n d’altres, 
Lv 8,34  consagració [*], 34 axí com en  aquests presents fets és, per ço que  
Lv 11,29  e rata e talpa e furó e cascun de  aquests segons lurs genus, 30 e dregó e  
Lv 11,31  e lluert e cocodillus; 31 tots  aquests són no nèdeus, e qui toquarà la  
Lv 15,11  vespra. 11 E tot hom qui toquaran  aquests abans que sien llevats ab les  
Lv 22,11  qui serà servacial de la sua casa,  aquests ne mengeran. 12 Si la filla del  
Lv 22,23  pot presentar, mas vot [*]  aquests no’s pot peguar. 24 Tot animal lo 
Lv 25,45  qui nats foren en vostra terra:  aquests haureu per asclaus, 46 e ab dret  
Lv 26,39 vos consumrà. 39 La qual cosa si de  aquests nenguns na romandran, entresquar- 
Ex 1,1  la Blíbia. 1,Tit Capítol primer 1  Aquests són los noms dels fills de Yraell  
Ex 6,15  Enoch, e Ffallí e Esrom [*]. 15  Aquests són los parentats de Rubèn. E los  
Ex 6,15  Soher e Saül, fill de la cananeha.  Aquests són los parentats de Simeon. 16 E  
Ex 6,19  de Lleví foren: Moholí e Mussí.  Aquests tots foren los perentats de Lleví  
Ex 21,1  verguonya.” 21,Tit Capítol XXII 1  »Aquests són los juýs que proposaràs als  
Ex 32,4 un vadell fonadís. E ells digueren:  –Aquests són los teus déus, de Ysrael, qui 
Ex 32,8  e han-li sacrificat, e han dit:  “Aquests són los déus teus, de Ysrael, qui 
Lv 11,2  escrit per ço que sia vostra Déu.  Aquests són los animals que menyarets de  
Lv 26,45  Déu de ells. Yo sóm lo Senyor Déu.  Aquests són los manaments e juýs e lleys  
Lv 27,34  al Senyor e no serà ramut. 34  Aquests són los manaments que ha manat lo  
Ex 25,26 e posaràs aquells en IIII angles de  aquexa matexa taula, per segles peus; 27  
Ex 8,27  lo desert anadura de III dies, e  aquí sacrificarem al Senyor Déu nostre axí 
Ex 12,13 senyal sobra les cases que vós sots  aquí, e veuré la sanch, e passaré sobre  
Ex 13,5  a vostres pares que’ls donaria  aquí terra fluent de llet e de mel. E  
Ex 14,28 host de Farahó qui’ls perseguia, e  aquí neguaren en la mar, que no’n romàs  
Ex 15,25  les aygües tornaren dolces. E  aquí ordonà los manements e juýs, e aquí  
Ex 15,25 aquí ordonà los manements e juýs, e  aquí aseyà a ells 26 e dix: –Si tu oyràs  
Ex 15,27  de aygües e LXX palmes, e posaren  aquí sobre les aygües. 16,Tit Capítol XVII 
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Ex 17,3  e per què temtats Déu? 3 E sedeyà  aquí lo poble per aygua, e mermuraren  
Ex 17,6  lo flum e vé. 6 E yo staré devant,  aquí e demont la pedra de Horep, e axirà  
Ex 19,2  tendes e posades en aquell loch, e  aquí Ysrael fiquà ses tendes devers la  
Ex 22,2  lo lladre en la case, e pendrà  aquí naffre per la qual muyra, lo faridor  
Ex 22,5  llexerà sa bístia per ço que pexa  aquí, sertes del millor de son camp o del  
Ex 24,12 Moysèn: –Puge a mi en lo munt, està  aquí e donaré a tu II taules de pedra e la 
Ex 24,18  la nuu e puyà en lo munt, e estech  aquí XL dies e XL nits. 25,Tit Capítol  
Ex 25,22  yo daré a tu ab la claustra, 22 e  aquí’t manaré e parlaré a tu desobre la  
Ex 29,43  lo loch on yo parlaré a tu. 43 E  aquí manaré los fills de Ysrael e  
Ex 33,10  lo tabernacla. E astaven ells  aquí e adoraven defora llurs tabernaccles. 
Ex 34,28  ab tu e ab Ysrael. 28 E estech  aquí ab nostre Senyor Moysèn XL dies e XL  
Ex 39,17  e venguéran tro al muscla, e  aquí havia un anell d’or, 18 e de aquell  
Ex 40,4  devant aquella lo vel. 4 E aduràs  aquí la taula e arrezaràs tot son  
Ex 40,4  astarà ab les sues làntees  aquí. 5 E l’altar del perfum estarà  
Lv 8,31  devant aquell e menyats-les  aquí, e los pans de consagració menyats,  
Lv 11,38 aprés serà toquada per la morteÿna,  aquí matex serà ensutzada. 39 »Si algun  
Lv 16,23  en lo santuari, e llexarà-les  aquí, 24 e llevarà la sua carn en lloch  
Lv 19,34  34 mas sia entra vosaltres †or† de  aquí era nadiu, e amareu aquell axí com a  
Ex 9,15  a mi en tota la terra. 15 E  ara yo estendré la mia mà, e farré a tu e  
Ex 27,5  aram, 5 e posar-la-has sots la  ara de l’altar, e serà la ret entrò a le  
Ex 29,42 testament, davant nostra Senyor, on  ara saps lo loch on yo parlaré a tu. 43 E  
Ex 33,5  puyaré ab tu e deliré a tu. Ya  ara depòs lo teu ornament per ço que sàpia 
Ex 34,9  devant tu, prec-ta que entres  ara ab nós, cor aquest pobla és de dura  
Ex 35,15  de la luminària [*], 15 e la  ara del perfum [*] dels odoraments e lo  
Ex 35,16  a le porta del tabernacla, 16 e la  ara de l’holocaust, e la gratadora de l’ 
Ex 38,4  Tot açò féu de aram. 4 E féu †a la  ara† a manera de arret, dejús aquesta fou  
Ex 38,5 [*]; 5 e féu a la sotana part de la  ara IIII anells [*] per los quals passacen 
Ex 38,7  en los anells sobra lo llats de la  ara per portar l’altar. E aquest altar no 
Ex 40,11  e tots los vaxells seus, 11 e la  ara d’ells, los vaxells seus e totes les  
Lv 1,15  sobra l’altar a la part de la  ara, 16 e giten lo guavaig e la ploma fora 
Lv 2,2  e face lo prevera perfum sobra la  ara per ramenbrance, e és perfum e  
Lv 4,26 E lo sèu d’ell perfumerà devant la  ara axí com lo perfum ce fa per  
Lv 6,12  12 »E lo foch crem tostem sobre la  ara de l’altar, lo qual nodresqua lo  
Lv 8,16  [*] pres Muysèn e perfumà’n l’ ara. 17 E lo cors e son cuyr e sa carn e  
Lv 9,17  d’ella e féu-na perfum sobra la  ara estés lo holocaust del matí. 18 E  
Lv 22,22  Senyor ni cramareu aquell sobre la  ara del Senyor. 23 »Lo bou i la ovella ab  
Ex 26,11  [*]. 11 E faràs L sivelles de  aram, ab les quals se junyiran les anses o 
Ex 26,37  les colones en què siuran seran de  aram. 27,Tit Capítol XXVIII 1 »E faràs  
Ex 27,2  dels IIII angles seran cubertes de  aram. 3 E faràs [*] ses lloces [*] e sos  
Ex 27,4  sobre [*] l’arret IIII anells d’ aram, 5 e posar-la-has sots la ara de  
Ex 27,10 faràs XX colones ab llurs pilars d’ aram, e les colones seran cubertes de  
Ex 27,18  de lli tortís, e llurs colones, d’ aram. 19 E totes les eynes del tabernacle  
Ex 27,19  ço que pertayn a la cort serà d’ aram. 20 »E tu mane als fills de Ysrael  
Ex 30,18  dient: 18 –Tu faràs un vaxell d’ aram e un basí per llevar, e posaràs  
Ex 35,5  aquells al Senyor: or e argent e  aram 6 e blau e porpra e color vermella, e 
Ex 35,16  l’holocaust, e la gratadora de l’ aram e ses perxes [*], e lo pitxell e lo  
Ex 35,24  ne yoyes d’or ni d’argent ni de  aram, tot ho ofariren a Déu, e tot lenyam  
Ex 35,32 fer la obra en aur e en argent e en  aram, 33 e entratallar pedres, e en obra  
Ex 36,18  ajunyir. 18 E féu L sivelles d’ aram per conguoyir la tenda e que fos fet  
Ex 36,36  †quaix a manera de pilars feren de  aram†. 37 [*] 38 e les colones [*] e cobrí 
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Ex 36,38  qui era fiquat en terra, éran de  aram. 37,Tit Capítol XXXVIII 1 E féu  
Ex 38,2 angle, e cobrí aquell de llaunes d’ aram. 3 E aperellà a ús de aquell diverses 
Ex 38,3  e tanalles. Tot açò féu de  aram. 4 E féu †a la ara† a manera de  
Ex 38,4  dejús aquesta fou atressí [*] de  aram [*]; 5 e féu a la sotana part de la  
Ex 38,6  sethim e cobrí-les de llaunes de  aram, 7 e mès les perxes en los anells  
Ex 38,8  8 E féu lo pitxer e lo bací de  aram dels spills de les fembres qui  
Ex 38,10  de C colzes, 10 e XX colones de  aram ab lurs fonaments, e los caps de les  
Ex 38,12  e X colones ab lurs fonaments de  aram, e los caps de les colones éran [*]  
Ex 38,17  fonaments de les colones foren de  aram, e les colones e llurs corballons  
Ex 38,19  de argent, lurs fonaments éran de  aram, 20 e totes les estaques del  
Ex 38,20  e de la cort entorn foren de  aram. 21 E aquests són los instruments del 
Ex 38,29 hi oferts LXXIIMª e CCCC quintàs de  aram, 30 del qual foren fets los fonaments 
Ex 38,30  e l’altar ab lo crivell de l’ aram e ab tots los vaxells que pertanyen a 
Ex 39,39  del portal, 39 e l’altar de l’ aram, [*] e ses perxes e totes ses eynes,  
Ex 6,18  de Caad, fills de Lleví, foren:  Aram e Asuar e Ebron e Boziball. E los  
Ex 25,3  dinés, aur e argent, e coure e  arams, 4 e blau e porpre e color de grana, 
Ex 34,21  e en lo dia VIIè seçaràs en  arar e en seguar. 22 »E faràs a tu la  
Lv 13,44  de llepra e serà departit de l’ arbitra dels sacerdots, 45 haurà se  
Lv 13,3  plaga és de llebrosia, e segons l’ arbitre de aquell serà departit. 4 »Mas si 
Ex 21,22 com lo marit de ella estimerà e los  àrbitres ho jutgeran. 23 Mas si morrà,  
Lv 23,40  a vosaltres lo primer dia fruyt de  arbre molt bell, e brots del palmer, e  
Lv 23,40 bell, e brots del palmer, e rams de  arbre spes de fulla, e sàlzer del torrent, 
Ex 9,25 tota la herba dels camps e tots los  arbres de la regió trenchà la pedruscade,  
Ex 10,5  a le padruscade, e rauran tots los  arbres que’s fan en los camps, 6 e  
Ex 10,15  terra, e tots los poms dels  arbres e tot ço [*] que a le padruscade  
Ex 10,15  a le padruscade era romàs, en los  arbres e en la herba, de la terra en tot  
Ex 27,20  de Ysrael que aporten a tu oli de  arbres de olives que sia molt pur, fet en  
Lv 19,23  terra e haureu plentats en aquella  arbres portant fruyts, llevar-n’heu los 
Lv 26,4  son brotament, e de fruyts los  arbres seran complits; 5 reebrà la betuda  
Lv 26,20 girminarà la terra brotament ni los  arbres no daran fruyts. 21 »Si caminareu  
Lv 27,30 dels blats, vulles dels fruyts dels  arbres, del Senyor són e a ell són  
Ex 25,12  posaràs sobre IIII angles de la  arca: II sercles sien en la un lats, e II, 
Ex 25,22  dels xerobins qui seran sobre la  archa del testament, totes les coses que  
Lv 26,16  vos-he lleugerament en fratura e  ardor, que consagesca los vostros ulls e  
Ex 4,12  ¿No hu he fet yo açò? 12 Donchs,  are vé e yo saré en la tua bocha, e  
Ex 4,18  Ytró, son sogre, e dix a ell: –Iré  are e tornaré a mos frares en Egipte, e  
Ex 7,16 que sacrifich en lo desert; e entrò  are no l’has volgut oir. 17 E per ço vet  
Ex 9,19  present temps. 19 Donques, ajusta  are ton bestiar e tot ço que és en lo  
Ex 9,27 e Aron, e dix a ells: –Yo he peccat  are, e nostre Senyor és just, e yo e mon  
Ex 11,2 -vos-ha axir. 2 Digues, donques,  are a tot lo poble que parle cascú ab son  
Ex 14,13 farà vuy, car aquests agipcians que  are vets, null temps d’equí avant no’ls  
Ex 19,5 àguilas, e fiu venir vós a mi. 5 Si  are oyrets la mia veu e guarderets la mia  
Ex 19,9  del poble, 9 dix a ell Déu: –Ya  are vendré a tu en una calige de nuu per  
Ex 21,29  de fferir ab lo corn hir o  are haurà III dies, e que son senyor ho  
Ex 21,36  que’l bou farís del corn hir o  are ha IIIs dies e no guardave aquell son  
Ex 32,10  pobla és de dura servitut. 10 E  are llexe’l a mi, e la mia ira irixaré  
Ex 33,13  devant tu. 13 Donchs, si yo trop  are gràcia devant tu, mostra a mi la tua  
Lv 21,23  lo vel no entra ni s’acost a le  are, car màcula ha e ensutzar no deu lo  
Lv 27,28  que al Senyor serà santificada,  are sia hom o animal o camp, no’s vendrà  
Ex 6,1  Capítol VI 1 E dix Déu a Moysès:  –Are veuràs què faré a Farahó, car ab mà  
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Ex 18,11 ha gitat lo seu poble de Agipte. 11  Are conech que gran és lo Senyor nostre  
Ex 2,12  aucís lo agepcià e amaguà’l en la  arena. 13 E axí en lo segon jorn, e viu  
Ex 34,13  en roÿna, 13 mas destroviràs llurs  ares e lurs ymatges [*]. 14 »E no vulles  
Ex 27,4  eram. 4 E faràs en aquell obra de  aret d’eram, e faràs sobre [*] l’arret  
Ex 3,22  a ce veÿna e a ce hosta vaxells d’ argent o d’or o vestidures, e posarets  
Ex 11,2  que’ls presten aÿnes d’or e de  argent, 3 cor nostro Senyor darà la sua  
Ex 12,35 demanaren dels agipcians vaxells d’ argent e d’or e moltes vestidures. 36 E  
Ex 21,32  ell, do a son senyor XXX sicles de  argent, e lo bou sia allapidat ab pedres.  
Ex 22,25  vídua e tos infans pubills. 25 »Si  argent presteràs a mon poble e al mesquí  
Ex 25,3  les coses que pendrà: dinés, aur e  argent, e coure e arams, 4 e blau e porpre 
Ex 26,19  migjorn. 19 E faràs XL colones de  argent, de les quals metràs IIs desots  
Ex 26,21  hauran entresí XL colones de  argent, IIs a cascuna taula. 22 E de la  
Ex 26,25  VIII taules, e lurs colones de  argent seran XVI, IIs per cascuna taula.  
Ex 26,32  e astaran sobre IIII colones de  argent. 33 E serà enserrat aquest  
Ex 27,10  colones seran cubertes de llata d’ argent. 11 E senblantment haurà en lo  
Ex 27,11  d’eram, e lurs conyunyiments d’ argent. 12 E en lo llats de la cort qui  
Ex 27,17 de la cort entorn seran vestides d’ argent, e lurs capitells, d’argent, e  
Ex 27,17  d’argent, e lurs capitells, d’ argent, e lurs pilars, que són axí con a  
Ex 31,4  cosa que’s pugua fer, d’or o d’ argent o d’eram, 5 o de marbra o de  
Ex 35,5 cor ofarits aquells al Senyor: or e  argent e aram 6 e blau e porpra e color  
Ex 35,24  [*], 24 ne yoyes d’or ni d’ argent ni de aram, tot ho ofariren a Déu,  
Ex 35,32 cogitar e a fer la obra en aur e en  argent e en aram, 33 e entratallar pedres, 
Ex 36,24  tramuntana, 24 ab XL colones d’ argent, II a cascuna de les posts, per ço  
Ex 36,26  féu XX taules 26 ab XL colones de  argent, II per cascuna part de la taula.  
Ex 36,30  e que haguessen XVI colones de  argent, II a cascuna taula. 31 Féu barres  
Ex 38,10  e tots los corballons éran de  argent. 11 En l’angla devers tramuntana  
Ex 38,12 los caps de les colones éran [*] de  argent. 13 E atrecí devers llavant éran de 
Ex 38,17  e llurs corballons foren [*] de  argent [*]. 18 E féu la cuberta de la  
Ex 38,19  e lurs capitells [*] éran de  argent, lurs fonaments éran de aram, 20 e  
Ex 38,26  26 Foren enperò C quintàs de  argent, dels quals foren fetes les colones 
Ex 38,28 colones, los quals foren vestits d’ argent. 29 E foren-hi oferts LXXIIMª e  
Lv 27,3  als LX ayns, donarà L sicles de  argent a le mesura del santuari; 4 e si és 
Lv 27,16 sembrada la terra, per XL sicles de  argent serà venuda. 17 Si tentost de l’  
Ex 36,34  sien daurades, e les colones,  argentades, e los cercles dèvan esser fets 
Lv 8,18  manat nostre Senyor. 18 E ofarí un  ariet en holocaust; sobre lo cap de aquell 
Lv 8,20  sobre l’altar entorn. 20 E l’ ariet desmenbrà per menbres, e lo cap e la 
Lv 8,21  los budells e los peus, e l’ ariet tot ensès sobre l’altar per ço com  
Lv 8,22 havia manat a ell. 22 E sacrificà I  ariet segon en consagració dels sacerdots, 
Lv 8,24  de Aron: e pres de la sanch de l’ ariet que havia degollat, e toquà’ls en  
Lv 8,29  e alçà aquell devant Déu, de l’ ariet de la consagració en part sua, axí  
Lv 9,2  vadell fill de bou per peccat e un  ariet en holocaust, e cascú sia munde e  
Lv 9,4 màculla en holocaust, 4 lo bou e l’ ariet per pasificament, e deguollat  
Lv 9,18 del matí. 18 E deguollà lo bou e l’ ariet en sacrifici pacificabla del pobla,  
Lv 9,19  19 E lo sèu [*] e la coha de l’ ariet e los ronyons ab lo sèu e la ratela  
Ex 13,18  que és prop de la Mar Roya. E  armats puyaren los fills de Ysrael de la  
Ex 15,9  e’ls pendré e’ls depertiré lurs  armes, e la mia ànima serà enriquehida.  
Ex 10,9  e ab nostros bous e ab tot nostre  arnès, cor gran festa és de nostre Senyor. 
Ex 10,24  mas vostres ovelles e vostros  arnès romanguen, e vostres infans  
Ex 4,14 Senyor yrasch-se ab Moysèn e dix:  –Aron, ton frare [*], conech yo que ell és 
Ex 4,27  per circumsizió. 27 E dix Déu a  Aron: –Vé a encontra de Moysèn en lo  
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Ex 4,30 los vells de Yraell. 30 E dix-los  Aron totes les paraules que nostre Senyor  
Ex 5,1  V 1 E aprés açò, entraren Moysèn e  Aron devant Farahó e diguéran-li: –Açò  
Ex 5,4 lo rey de Agipta: –Per què Moysèn e  Aron sou curosos del poble e de lurs  
Ex 5,20  dia. 20 E corraguéran a Moysèn e  Aron, qui astava encontra lo eximent de  
Ex 6,13  llavis. 13 Perlà Déu a Moysèn e  Aron, e donà manement als fills de Yraell  
Ex 6,20  sa tia, la qual enfantà a ell  Aron e Moysèn e Mariam. E foren los anys  
Ex 6,23  foren: Missael [*]. 23 E pres  Aron muller Elizabe filla de Eminadap, sor 
Ex 6,25  Cariatiarim. 25 E Alatzar, fill de  Aron, sacerdot, pres per muller de les  
Ex 6,26  e lus parentats. 26 Aquest és  Aron e Moysèn, als quals menà Déu que  
Ex 6,27  de Agipta, e aquest és Moysès e  Aron 28 en lo dia que perlà a ells nostre  
Ex 7,1  he ordonat senyor sobra Farahó, e  Aron ton frara serà ton perler. 2 Tu  
Ex 7,2  les paraules que yo man a tu, e  Aron ton frara parlarà a Farahó que  
Ex 7,6 ells. 6 E faheren-ho axí Moysèn e  Aron com los menà Déu. 7 Era Moysèn home  
Ex 7,7  7 Era Moysèn home de LXXX anys e  Aron de LXXXIII con perlaren a Farahó. 8 E 
Ex 7,8  a Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn e  Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó: “Mostrats  
Ex 7,9  “Mostrats-me senyal”, digues a  Aron: “Prin la tua verga e gite-la en  
Ex 7,10  colobre. 10 E intraren Moysèn e  Aron devant Farahó, e faeren axí com los  
Ex 7,10 axí com los havia manat Déu, e gità  Aron la verga devant Farahó [*], e tornà  
Ex 7,12  tornaren colobres; mas la verga de  Aron devorà la verga de aquells. 13 E fo  
Ex 7,19  19 E dix Déu a Moysèn: –Digues  Aron: Prin la verga e stin la tua mà sobre 
Ex 7,20  20 E fahéran-ho axí Moysèn e  Aron com los havia manat Déu, e llevà la  
Ex 8,5  5 E dix Déu a Moysèn: –Digues a  Aron: “Stin la tua mà sobre los flums, e  
Ex 8,6 la terra de Agipta.” 6 E stès la mà  Aron sobre les aygües de Agipte, e puyaren 
Ex 8,8  7 [*] 8 E apellà Farahó Moysèn e  Aron e dix a ells: –Preguats lo Senyor que 
Ex 8,12  en lo flum. 12 E axiren Moysèn e  Aron de Farahó, e apellà Moysèn nostre  
Ex 8,16  16 E dix Déu a Moysèn: –Parla a  Aron e digues-li: “Stin la tua mà e  
Ex 8,17  17 E féu-ho axí, cor stès  Aron se mà tenent la sua verga, e ferí la  
Ex 8,25  25 E apellà Farahó Moysèn e  Aron, e dix a ells: –Anats e sacrificats  
Ex 9,8  lo poble. 8 E dix Déu a Moysèn e a  Aron: –Prenets vostros puyns plens de  
Ex 9,27  E tremès Farahó e apellà Moysèn e  Aron, e dix a ells: –Yo he peccat are, e  
Ex 10,3  Déu vostra. 3 E entraren Moysèn e  Aron a Farahó, e diguéran a ell: –Açò diu  
Ex 10,8 és consumade? 8 E tornaren Muysèn e  Aron a Farahó, lo qual dix a ells: –Anats  
Ex 10,16  mantinent Pharaó apellà Moysèn e  Aron e dix a ells: –Yo he peccat a nostre  
Ex 10,24  lum. 24 E Farahó apellà Moysèn e  Aron e dix a ells: –Anats e sacrifiquats  
Ex 11,10  en la terra de Agipta. 10 Moysèn e  Aron faheren tots los senyals aquests  
Ex 12,1  XII 1 E dix Déu a Moysèn e a  Aron en terre de Agipte: 2 –Lo mes aquest  
Ex 12,28  com havia manat Déu a Moysèn e a  Aron. 29 E fo fet en la mige nit que farí  
Ex 12,31  mort. 31 E cridà Farahó Moysèn e  Aron en aquella nit e dix-los: –Llevats  
Ex 12,43  43 E dix Déu a Moysèn e a  Aron: –Aquesta és la relagió de Pasque:  
Ex 12,50  axí com havia manat Déu a Moysèn e  Aron, 51 e’n aquell mateix dia amenà  
Ex 15,20 de la mar. 20 E pres Mariam, sor de  Aron, lo temboret en la mà, e profetitzà.  
Ex 15,22  22 E féu pertir Moysèn e  Aron los fills de Ysrael de la Mar Roja, e 
Ex 16,2  de Ysrael contre Moysèn e contre  Aron en lo desert, 3 e diguéran a ells los 
Ex 16,6 sengles dies. 6 E digueren Moysèn e  Aron a tots los fills de Ysrael: –Al  
Ex 16,9  contre al Senyor. 9 E dix Moysèn a  Aron: –Digues a tota la universa  
Ex 16,10 mermurament.” 10 E dementra perlava  Aron a tot lo ajustament dels fills de  
Ex 16,33 terra de Agipta.” 33 E dix Moysèn a  Aron: –Prin un vaxell e mit-hi aytante  
Ex 16,34 a les vostres generacions. 34 E féu  Aron axí con menà Déu a Moysèn, e posà  
Ex 17,10  ’s contre Amalech. E Moysèn e  Aron e Hur puyaren sobre lo cap del coll.  
Ex 17,12  -les dejús ell, e ell seya, e  Aron e Hur sofarien les mans, un deçà e  
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Ex 18,12  e sacrifici a Déu. E vench  Aron e tots los vells de Ysrael per ço que 
Ex 19,24  Déu: –Vé e devalle, e pujaràs tu e  Aron. E los secerdots e lo pobble no  
Ex 24,1  dix: –Puja a nostro Senyor, tu e  Aron, Nadab e Abiú e LXX vells de Ysrael,  
Ex 24,9  peraules. 9 E pujaren Moysèn e  Aron e Nedap e Nebiú e LXX dels vells de  
Ex 24,14  tornem a vós. E romendran ab vós  Aron e Hur, cor si entra vosaltres nexaran 
Ex 27,21  lo testament. Inlluminaran ella  Aron e sos fills, axí que crem de vespres  
Ex 28,1  1 »E tu acoste’t ton frara  Aron ab sos fills, d’enmig dels fills de  
Ex 28,1  e que servesquen a mi, axí com  Aron e Nadap e Abiú e Aleatzar e Aytamar.  
Ex 28,2  2 E faràs vestadura santa a  Aron, frare teu, en glòria e honrament. 3  
Ex 28,3  de saviesa, que facen vestadures a  Aron, en les quals sentificats aministren  
Ex 28,4 braguer. E faran vestiments sants a  Aron, ton frare, e a sos fills, per ço que 
Ex 28,12  als fills de Ysrael; e portarà  Aron los noms d’equells devant nostre  
Ex 28,29  no’s depertesquen. 29 E portarà  Aron los noms dels fills de Ysrael en lo  
Ex 28,30  de varitat que seran en lo pits de  Aron con entrarà devant nostra Senyor; e  
Ex 28,30  devant nostra Senyor; e portarà  Aron los juýs dels fills de Ysrael en lo  
Ex 28,35  atressí. 35 E vestirà aquella  Aron en l’ofici del ministra per ço que  
Ex 28,38  a la sàvena 38 sobra lo front de  Aron, e portarà les iniquitats d’equells  
Ex 28,40  d’or. 40 E faràs als fills de  Aron guonelles de drap de lli, e faràs a  
Ex 28,41  faràs vestir aquestes vestedures a  Aron ton frara e a sos fills ab ell, e a  
Ex 28,43  a les cuxes. 43 E usaran aquells  Aron e sos fills con intraran en lo  
Ex 28,43 no múyran. Custuma de setgla serà a  Aron e a la sua sament aprés d’ell.  
Ex 29,4 vadell e los moltons. 4 Presentaràs  Aron e sos fills a la porta del tabernacla 
Ex 29,5  ells en aygües. 5 E aduràs a  Aron los vestiments, ço és a saber, la  
Ex 29,9  de lli, e senyiràs bragués 9 a  Aron e a sos fills, e posaràs a ells  
Ex 29,10  lo tabernacla del testament, e  Aron e sos fills posaran les mans sobra lo 
Ex 29,15 15 »E pendràs la un dels moltons, e  Aron e sos fills posen lurs mans sobre lo  
Ex 29,19  lo cap de aquell posaran les mans  Aron e sos fills, 20 e puys daguollarets  
Ex 29,21  e espergir-la-has sobra  Aron e sobre sos vestiments, e desobra sos 
Ex 29,24  cosas posaràs sobre les mans de  Aron e de sos fills, e santificaràs  
Ex 29,26  pits del moltó, lo qual és alsat a  Aron, e santificaràs aquell alsant devant  
Ex 29,28  moltó, 28 ab la qual és santificat  Aron e sos fills, e açò caurà en part a  
Ex 29,28  e sos fills, e açò caurà en part a  Aron e a sos fills en dret de setgla als  
Ex 29,29  les vesteduras santes de què usarà  Aron, hauran los fills de aquell aprés d’ 
Ex 29,32  lloch sant, 32 les quals menyaran  Aron e sos fills, e los pans qui són en lo 
Ex 29,35  que he manades a tu, faràs sobra  Aron e sos fills. VII dies consegreràs les 
Ex 29,44  del testament ab l’altar, e a  Aron ab sos fills per ço que servèsquan a  
Ex 30,7  testimoni com perlaré ab tu. 7 »E  Aron perfumarà ensemps sobra ell de odor  
Ex 30,10 hage altra tenprament. 10 E pregarà  Aron sobra lo corn de aquell I vegade l’  
Ex 30,19  aygua, 19 e llevar-se-n’ha  Aron e sos fills les mans e los peus 20  
Ex 30,30  açò serà santificat. 30 E untaràs  Aron e sos fills, e santificaràs aquells  
Ex 31,10  sues santes en lo ministre  Aron sacerdot e sos fills per ço que  
Ex 32,1  munt, e ajustaren-se tots sobra  Aron e diguéran: –Lleva’t e fes a nós  
Ex 32,2 què li és esdavengut. 2 E dix-los  Aron: –Aportats-me les orelleres [*] de  
Ex 32,3 pobbla, e aportaren les orelleres a  Aron. 4 E pres-ho de lurs mans e gità- 
Ex 32,5  de terra de Agipta! 5 E con  Aron oý açò, adificà altar devant ell, e  
Ex 32,21  als fills de Ysrael. 21 E dix a  Aron: –Què ha fet a tu aquest pobla, que  
Ex 32,25  per ço cor los havia despullats  Aron per rahó de la gran llegeza, per la  
Ex 32,35  pobla per rahó del vadell que féu  Aron. 33,Tit Capítol XXXIIII 1 E parlà  
Ex 34,30 ab nostre Senyor. 30 E com lo véran  Aron e los fills de Ysrael ab la cara axí  
Ex 34,31 E apellats per ell, ratornaren, axí  Aron com los prínceps de les sinaguogues.  
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Ex 35,19  e los draps de la santadat a  Aron, al primer, e lo drap de sos fills a  
Ex 38,21  per mà de Lichamar, fill de  Aron, sacerdot, 22 les quals Beselehel,  
Ex 39,1  dels quals fféran vestadures a  Aron, les quals portàs com aministraria en 
Ex 39,25 E faéran guonelles de obra texida a  Aron e a sos fills, de lli tortís, 26 e  
Ex 39,41 brodats a servir en la santadat per  Aron e per sos fills. 42 Cor tot ço que  
Ex 40,12  sants dels sants. 12 »E acostaràs  Aron defora del tabernacla del testimoni e 
Ex 40,29  altar. 29 E llavaren-se Moysèn e  Aron e sos fills ses mans e sos peus 30  
Lv 1,5  Senyor, e offarran los fills de  Aron, sacerdots, la sanch de aquell gitant 
Lv 1,11  nostre Senyor, e los fills de  Aron giten la sanch de aquell sobra l’  
Lv 2,2  2 e portar-la-ha als fills d’ Aron, sacerdots, dals quals la un prenga  
Lv 2,3  ’n romandrà del sacrifici serà de  Aron e de sos fills, e serà sant dels  
Lv 2,10  cosa romandrà de allò, serà de  Aron e de sos fills, sants dels sants de  
Lv 3,2  del tabernacla, e los fills de  Aron, sacerdots, scampen la sanch entorn  
Lv 3,8  del testimoni, e los fills de  Aron scampen la sanch entorn de l’altar,  
Lv 3,13  del testimoni, e los fills de  Aron escampen la sanch entorn de l’altar, 
Lv 6,9 lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana a  Aron e a sos fills: »Aquesta és la lley de 
Lv 6,14  que dèvan ofarir los fills de  Aron devant lo Senyor e devant l’altar:  
Lv 6,16  e lo romanent de la sèmola manuch  Aron e sos fills meyns de llevat, e mengen 
Lv 6,18 18 Solament los mascles dels [*] de  Aron menyaran ella, e açò sia fur per  
Lv 6,20  e dix: 20 –Aquesta és la oferta de  Aron e de sos fills la qual dèvan ofarir  
Lv 6,25  Senyor a Moysèn dient: 25 –Parla a  Aron e a sos fills: Aquesta és la ley de  
Lv 7,31  sobre l’altar, e lo pits serà de  Aron e dels fills de aquell. 32 E la mà  
Lv 7,33  la sanch e lo sèu; e los fills de  Aron hauran en lur part la cama dreta. 34  
Lv 7,34  llurs oferenes, e dar-ho-han a  Aron, sacerdot, e als fills de aquell en  
Lv 7,35  35 »E aquesta és la unció de  Aron e a sos fills dels sacrificis del  
Lv 8,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Prin  Aron ab sos fills e ab llurs vestedures e  
Lv 8,6  manà fer. 6 E mantinent ofarí  Aron e sos fills e llevà ells ab aygua, 7  
Lv 8,12 ells. 12 E gità oli sobra lo cap d’ Aron e untà’l e consagrà’l. 13 E com los 
Lv 8,14  14 E portà un vadell per peccat, e  Aron e sos fills posaren les mans sobre lo 
Lv 8,18  sobre lo cap de aquell posaren  Aron e sos fills les mans. 19 E deguollà  
Lv 8,22  llurs mans sobra lo cap d’equell  Aron e sos fills. 23 E com l’hach  
Lv 8,23  de aquell e toquà’n la orella de  Aron destra en la estrema part de aquella  
Lv 8,24  24 E ofarí atrecí los fills de  Aron: e pres de la sanch de l’ariet que  
Lv 8,27  dreta. 27 Tot açò ensemps lliurà a  Aron e a sos fills. Los quals com ho  
Lv 8,30  havia scampada, e gità-la sobra  Aron e sobre los vestiments de aquell e  
Lv 8,31  axí com manà a mi lo Senyor dient:  “Aron e sos fills menyaran ells.” 32 E açò 
Lv 9,1 VII dies, lo VIII dia apellà Moysèn  Aron e sos fills e los fills de sos fills  
Lv 9,1  los mejors nats de Yrael, e dix  Aron: 2 –Prin un vadell fill de bou per  
Lv 9,7  a vós la glòria d’ell. 7 E dix a  Aron: –Acoste’t a l’altar e sacrifica  
Lv 9,8  manà nostre Senyor. 8 E mantinent  Aron se acostà a l’altar e deguollà lo  
Lv 9,21  aquells e les cames dretes departí  Aron e alçà-ho devant Déu axí com manà  
Lv 9,23  devellà, 23 e entrà Moysèn e  Aron en lo tabernacla del testimoni, e  
Lv 10,1  X 1 E Nadap e Abiú, fills de  Aron, prenguéran llurs ensensers e materen 
Lv 10,3  morts devant Déu. 3 E dix Moysèn a  Aron: –Açò és açò que parlà nostre Senyor: 
Lv 10,3  poble seré glorificat. E com ho oý  Aron, callà. 4 E apellà Moysèn Misael e  
Lv 10,4  fills de Ozibel, avoncle de  Aron, e dix a ells: –Anats e prenets  
Lv 10,6  los fo menat. 6 E parlà Moysèn a  Aron e a Eleatzar e a Ytemar, fills d’  
Lv 10,8  ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu a  Aron: 9 –Tot vi és que pot enbriaguar; per 
Lv 10,12  mà de Moysèn 12 E parlà Moysèn a  Aron, e a Eleatzar e a Ytamar, fills d’  
Lv 10,16  e Aytamar, qui romaseren ffills de  Aron, e dix: 17 –Per què no menyats lo  
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Lv 10,19  axí com és manat a mi. 19 E respòs  Aron a Moysèn: –Vuy és ofert lo sacrifici  
Lv 11,1  1 E perlà nostre Senyor a Moysèn e  Aron dient: 2 –Digats als fills de Ysrael: 
Lv 13,1  XIII 1 E parlà Déu a Moysèn e a  Aron dient: 2 –Home en lo qual en sa carn  
Lv 13,2  axí com de llepra, sia aduyt a  Aron sacerdot o algú de sos fills. 3 Lo  
Lv 14,33  33 E perlà Déu a Moysèn e  Aron dient: 34 –Com serets entrats en  
Lv 15,1  XV 1 E parlà Déu a Moysèn e a  Aron dient: 2 –Parlats als fills de Ysrael 
Lv 16,1  la mort d’amdozos los fills de  Aron com ofariren lo foch estrayn e  
Lv 16,2 2 Manà Déu a Moysèn e dix: –Parla a  Aron ton frare que no entra null temps en  
Lv 16,3 féu en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà  Aron en la santadat, que oferrà I tor per  
Lv 16,5  com seran portades. 5 »E sostendrà  Aron devant tota la multitud dels fills de 
Lv 16,9  sorts axiren a Déu, e oferrà’n  Aron aquell qui serà axit en sort a Déu  
Lv 16,23  en lo desert. 23 »E ratornarà  Aron en lo tabernaccla del testimoni, e  
Lv 17,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a  Aron e a sos fills e a tots los fills de  
Lv 21,1  –Parla als sacerdots fills de  Aron e direts ha ells: »No s’ensutza lo  
Lv 21,17 Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues a  Aron: »Hom de la tua sament per companyes  
Lv 21,21  qui haurà màcula de la sament da  Aron no s’acosta a presentar víctima al  
Lv 21,24 santifich a ells. 24 Parlà Moysèn a  Aron e als fills seus e a tot Ysrael totes 
Lv 22,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla a  Aron e als fills d’él que’s guarden de  
Lv 22,4  lo Senyor. 4 »Homa de la sament de  Aron que serà llebrós o malalt per flux de 
Lv 22,18  Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla a  Aron e a sos fills e a tots los fills de  
Lv 24,3  de amistansa, posarà aquelles  Aron de vespres al matí devant lo Senyor a 
Lv 24,9  per a tostemps, 9 e seran de  Aron e de sos fills perquè’ls mengen en  
Ex 37,5  anells qui éran en los llats de la  arqua per portar-la. 6 E féu una  
Ex 40,5  altar del perfum estarà devant la  arqua del testimoni. E matràs lo cubertor  
Lv 16,2  devant la cuberta qui cobre la  arqua, per ço que no muyra, cor yo  
Ex 25,14 ab aquestes barres serà aportade la  arque; 15 e seran les barres en los  
Ex 25,16 trauràs d’ells. 16 E posaràs en la  arque lo testament que yo daré a tu. 17 »E 
Ex 25,20  l’oratori, e deu esser cuberta la  arque. 21 En la qual posaràs lo testament  
Ex 26,33 corbayons d’or, e dintra astarà la  arque del testament, la qual depertirà  
Ex 26,34  la claustra primer dita sobra la  arque [*] 35 [*] e lo candelobre endret de 
Ex 30,6  e lo cobriment que penge davant l’ arque del testament, devant la claustra  
Ex 30,26  lo tabernacla del testimoni e la  arque del testament, 27 e la taula e tots  
Ex 31,7  7 lo tebernacla de amistance e la  arque del testimoni e la claustra que  
Ex 35,12 e ses colones e sos pilars, 12 e sa  arque e ses perxes e la claustra e la  
Ex 37,1  XXXVIII 1 E féu Betseleel la  arque de fust de setim, e hach de llonch  
Ex 39,34 dells bochs, 34 e la claustra, e l’ arque del testament e ses perxes, e la  
Ex 40,3 testament. 3 E posaràs en aquell la  arque e dresaràs devant aquella lo vel. 4  
Ex 40,18  18 E posà lo testimoni en l’ arque, e mès les perxes sobra la arque, e  
Ex 40,18 l’arque, e mès les perxes sobra la  arque, e posà la cuberta sobra ella. 19 E  
Ex 40,19  sobra ella. 19 E aportaren la  arque del tabernacla, e penyà devant  
Ex 25,10  axí aquell a le sua cultura. 10  »Arque de fust de setim farets, la  
Ex 2,3  no’l poguessen selar, féran una  arqueta de bova e enbraguaren-la de  
Ex 32,31 ells déu d’or. Perdona’ls aquesta  arrada. 32 E si no hu vols fer, rau-me  
Lv 5,4  oblidadement e aprés entendrà la  arrada, 5 face panetència per lo peccat: 6 
Ex 23,4  encontreràs bou de ton amich o aze  arrant, retornar-l’has a ell. 5 E si  
Ex 40,4  aquí la taula e arrezaràs tot son  arresament, e posaràs sobra aquella totes  
Ex 27,4  aret d’eram, e faràs sobre [*] l’ arret IIII anells d’aram, 5 e posar-la  
Ex 38,4  4 E féu †a la ara† a manera de  arret, dejús aquesta fou atressí [*] de  
Ex 40,4  lo vel. 4 E aduràs aquí la taula e  arrezaràs tot son arresament, e posaràs  
Lv 13,28 e si starà blanqua en son lloch, no  asats clara, de cremament és, e per amor  
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Ex 16,4  aquell dia, per ço que yo’ls  asayg si algú yrà en ma ley o no. 5 E en  
Lv 25,45 en vostra terra: aquests haureu per  asclaus, 46 e ab dret de haratatge los  
Ex 27,3  ses lloces [*] e sos mortés e ses  ascudelles, e sos telladors e ses  
Ex 32,6  e hòsties passificables, e  asech-se lo pobla a menyar e a beura, e  
Ex 19,13  serà allapidat e ab setgetes serà  asegetat, sia que sia home o bèstia, no  
Lv 21,18  orp serà o renquelós, de poquesa o  asent gran o nas tort, 19 si haurà  
Ex 15,25 ordonà los manements e juýs, e aquí  aseyà a ells 26 e dix: –Si tu oyràs la veu 
Lv 26,36  e axí fogiran com si fogien a  aspasa. Cauran nengú no persaguint-los  
Lv 11,10  10 E aquell qui no haurà ales ne  asquata, axí en les aygües qui’s moven  
Lv 11,12  12 Tots aquells qui no han ales ne  asquata en les aygües són abominables a  
Ex 19,23  has a ells testimoniayat e’ls has  asquivats dient: “Posa térmens prop del  
Lv 26,19  axí com a fferro, e la terra de  asser 20 [*] destrovida, vostre treball  
Ex 1,4  Benihamín, 4 Dan, Naptalí, Gaad,  Asser. 5 E foren totes les ànimes que hy  
Ex 25,33  ço és, que proceexen de la  asta de aquell. 34 E en la asta del  
Ex 25,34  de la asta de aquell. 34 E en la  asta del canalobra haurà IIII poms a  
Ex 25,35 que són ensemps VI, qui ixen de una  asta del canalobra, 36 llurs poms e lurs  
Ex 37,21  ensemps VI canons qui partexen [*]  asta, 22 e les flos d’equel canó mateix,  
Lv 18,28  axí com he vomitade la gent qui és  astada abans de vosaltres. 29 Tota ànima  
Lv 13,59  vestiment de llana o de lli e de  astam e de totes coses sots pel, com se  
Lv 16,7  per si e per la sua casa. 7 E ferà  astar los II cabrits devant Déu a le porte 
Lv 22,13  son para axí com de poquesa solia  astar, serà provaÿde de les viandes de son 
Ex 26,33  ab corbayons d’or, e dintra  astarà la arque del testament, la qual  
Ex 40,4  que’t són manades. E lo canalobra  astarà ab les sues làntees aquí. 5 E l’  
Ex 26,32 d’or, e hauran los caps daurats, e  astaran sobre IIII colones de argent. 33 E 
Ex 34,2  mantinent en lo munt de Sinaý. E  astaràs ab mi en sobiranesa del munt. 3 E  
Ex 3,5  de tos peus, com lo loch en què  astàs terra santa és. 6 E dix: –Yo sóm lo  
Lv 11,33  qual alguna cosa de aquelles haurà  astat serà ensutzat, e per amor de açò deu 
Lv 19,34 axí com a vosaltres mateys, car sou  astats estrangers vosaltres en la terra de 
Ex 5,20  E corraguéran a Moysèn e Aron, qui  astava encontra lo eximent de Farahó, 21 e 
Ex 33,8  llevave’s tot lo pobla e  astava cascú a la porta de son pavelló, e  
Ex 33,10  nuu estava devant lo tabernacla. E  astaven ells aquí e adoraven defora llurs  
Ex 25,35  poms e flos, 35 e [*] sots les II  astes en III lochs, que són ensemps VI,  
Ex 25,36 del canalobra, 36 llurs poms e lurs  astes de ella seran tots de fin aur  
Lv 19,29  abandons la tua filla, perquè no  astiga sutze ne ensutza la terra e sia  
Lv 22,13  de les viandes de son para. Nengú  astranger no ha llibertat de menyar. 14  
Lv 10,1  ofariren devant nostre Senyor foch  astrayn, lo qual a ells no era manat. 2 E  
Ex 34,14  [*]. 14 »E no vulles adorar déus  astrayns. Nostre Senyor és celós, e lo nom 
Ex 6,18 Caad, fills de Lleví, foren: Aram e  Asuar e Ebron e Boziball. E los anys de  
Lv 25,35  posseció per tostemps és. 35 »Si  atendrit serà ton frara e malalt de mans,  
Ex 23,23  tu, e amenar-t’he a’moreu e  atheu e farizeu e cananeu e aveu e  
Lv 27,2  promesa e de bona voluntat haurà  atorgat a Déu la sua ànima, sots estima  
Ex 28,40  e faràs a ells bragués e capells  atrasí, a honor e a belleza. 41 E faràs  
Ex 8,18  la terra de Agipte. 18 E faheren  atratal los encantadors ab lurs  
Ex 27,12 cortina de L colzes, e X colones, e  atratants pilars en següén. 13 E en  
Ex 27,14  de la un llats hage III colones e  atratants pilars. 15 [*] 16 En la antrade  
Ex 11,1  Farahó de una plaga, e Agipte  atrecí, e aprés de açò llexar-vos-ha  
Ex 26,3  ensemps, e les altres V seran  atrecí juntes ensemps. 4 E faràs anses, ço 
Ex 36,10  a l’altra, e les altres V ajunyí  atrecí d’altra part. 11 E féu bagues  
Ex 36,33  contra la mar. 33 E féu  atrecí altra barra qui passàs per mig de  
Ex 36,34  portat ab les barres, les quals  atrecí dèvan esser cubertes de llauna d’  
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Ex 38,13  colones éran [*] de argent. 13 E  atrecí devers llavant éran de L colzes les 
Ex 39,28  de lli tortís, 28 e lo braguer  atrecí de lli tortís e de blau e de porpra 
Lv 8,24  en los peus. 24 E ofarí  atrecí los fills de Aron: e pres de la  
Lv 11,6  fesa, és no nàdeu. 6 »E la llebra  atrecí, remuga e no ha la ungla feza. 7 »E 
Lv 14,28  polze dret de la sua mà e del peu  atrecí en lo lloch de la sanch qui és  
Lv 14,51  e l’hisop, e en les aygües vives  atrecí, e de açò salpuscarà la casa per  
Ex 38,16 ab III colones ab sos fonaments. 16  Atrecí totes les tendes del tabernaccla  
Ex 28,34  e cascavells d’or e les magranes  atresí, e en altra tira haje cascavells d’ 
Ex 28,34  haje cascavells d’or e magranes  atressí. 35 E vestirà aquella Aron en l’  
Ex 34,32  ell los perlàs, 32 venguéran a ell  atressí tots los fills de Ysrael, als  
Ex 37,19  ab liris; e en l’altra canó havia  atressí III poms a manera de nou, ab flos  
Ex 37,23 altres eren [*] d’or net. 23 E féu  atressí VII llànties [*] e sos ensensés d’ 
Ex 38,4  manera de arret, dejús aquesta fou  atressí [*] de aram [*]; 5 e féu a la  
Ex 29,40  part de un sister, e vi temprat  atretal masura matexa [*]. 41 E l’altra  
Ex 27,16 colones seran IIII, e llurs pilars,  atretants. 17 Totes les colones de la cort 
Ex 9,25  de Agipta [*]. 25 [*] tot ço que  atrobà en los camps, de l’home tro a le  
Lv 7,17  -la; 17 e si alguna cosa serà  atrobada en lo terç dia, sia cremat a  
Lv 14,3  lo prevera fora la posada, e com  atrobarà la llepra que serà mundada, 4 man 
Ex 22,8  ne esmanar II tans; 8 e si no serà  atrobat lo lladre, acostar-s’ha lo  
Ex 22,12 tingut de retra. 12 E si lo furt és  atrobat, lo dan deu esser restituÿt a son  
Lv 13,51  lo vestiment e tot ço que serà  atrobat, 52 e per amor de açò sia cramada  
Ex 35,35  tixén e fayent tota obra nova que  atrobava. 36,Tit Capítol XXXVII 1 E  
Lv 14,5  e hysop. 5 E deguoll la un dels  aucells en un vaxell de terra sobre aygües 
Ex 19,24  per ço que per ventura yo no’ls  aucia. 25 E devallà Moysèn al poble e  
Ex 16,3  nós en aquest desert, per ço que  aucieces tota aquesta multitut de fam? 4 E 
Ex 2,14  vols-ma tu auciure axí com  auciest hir lo egepcià? E temé’s Moysèn e 
Ex 17,3  -nos axir de Agipte? ¿Per ço que  auciheces nós e nostres filles e nostres  
Ex 2,12  e viu que no hy havia null hom, e  aucís lo agepcià e amaguà’l en la arena.  
Ex 34,20 si no darà lo preu per aquell, serà  aucís. Lo primer nat de tos fills  
Ex 2,15  15 E Farahó sabé açò, e volch-lo  auciura, a Moysèn. E fogí Moysèn devant  
Ex 4,24  correch nostro Senyor e volch ell  auciura. 25 E tentost Siporà pres una  
Ex 21,12  12 »E qui farrà hom per voler-lo  auciura, de mort muyra. 13 E aquell qui no 
Ex 32,12  trasch ells de nostre poder, per  auciura ells en les montanyes e per delir  
Ex 15,9  lo meu coltell e la mia mà los  auciurà.» 10 Senyor, lo teu esperrit és  
Ex 21,29 no’l tendrà lligat o enclòs, e ell  auciurà hom o fembra, lo bou sia  
Ex 22,1 E si algú enblerà ovella o bou e l’ auciurà o’l vendrà, pach per un bou sinch 
Lv 17,5  dels fills de Ysrael, los quals  auciuran en lo camp per ço que sia  
Ex 20,13  Senyor ton Déu dóna a tu. 13 »No  auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15 »No  
Ex 23,7 a monsónage, e lo sant e lo just no  auciuràs, cor yo sóm contrari dels  
Ex 2,14  sobre nós? ¿Donchs, vols-ma tu  auciure axí com auciest hir lo egepcià? E  
Ex 21,14  si algú aguoytarà acordadement per  auciure son proïsma ab enguan e’l  
Ex 23,27  la mia terror enviaré devant tu, e  auciuré tot lo poble al qual tu entraràs,  
Ex 20,23  23 No farets Déu d’ergent, ne d’ aur farets a vós, 24 ço és, farets altar  
Ex 25,3  són les coses que pendrà: dinés,  aur e argent, e coure e arams, 4 e blau e  
Ex 25,11  e mig. 11 E cobriràs ella del fin  aur, dins e defora, e feràs desobre una  
Ex 25,25  tot entorn faràs un sercla qui l’ aur romendrà de IIII dits d’alt, e sobra  
Ex 25,31  branques e sos poms e ses flos de  aur net. 32 VI canes axiran de son llats,  
Ex 25,36  astes de ella seran tots de fin  aur batedís. 37 E faràs VII llànties e  
Ex 25,39 e tots aquests vaxells sien fets de  aur pur. 40 E guarde fes segons l’  
Ex 28,8  e tota la sua obra serà veyrada d’ aur e de blau e de porpre e de color  
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Ex 28,11  e aquestes pedras encastaràs en  aur [*]. 12 E posar-las-has sobre les  
Ex 28,20 pedras seran encastades per orde en  aur. 21 E hauran XII noms [*] en les  
Ex 32,24 dix: “¿Qui és de vosaltres qui hage  aur?” E portaren or e aduguéran-lo a mi, 
Ex 35,32  32 a cogitar e a fer la obra en  aur e en argent e en aram, 33 e  
Ex 37,6  féu una claustra tot entorn de pur  aur, e havia de llonch II colzes e mig, e  
Ex 37,7  ampla. 7 E féu II xerobins de pur  aur, los quals posà a cascun llats en la  
Ex 37,26  un corn. 26 E cobrí aquell tot de  aur net, son terrat e ses parets tot  
Ex 38,9  9 E [*] era la tenda en la playe  austral de lli tortís, de C colzes, 10 e  
Ex 39,18 d’or, e devallaven per les spatles  avall, e junyían-se en lo ephot, e axí  
Lv 13,30 ell. 30 E si veu que sia pregon més  avall del cuyr e en ell cabels roigs  
Ex 5,7  altres del poble dient: 7 –D’equí  avant no donets gens de palla al poble per 
Ex 8,29  demà; enperò guorde’t que d’equí  avant no fallesques que no lexs anar lo  
Ex 9,28 vós e que en nenguna manera d’equí  avant no romanguats. 29 E dix Moysèn: –Com 
Ex 10,8  al Déu vostre per ço que d’equí  avant no peresca [*]. 9 E dix Moysèn: –Ab  
Ex 10,28  devant mi, e guarde’t que d’equí  avant no veges la mia cara, cor en qualque 
Ex 10,29  fet com has perlat, cor d’equí  avant no veuré la tua cara. 11,Tit Capítol 
Ex 14,13  que are vets, null temps d’equí  avant no’ls veurets entrò enpertostemps,  
Ex 34,3  no pasturen en aquell, ni d’equí  avant. 4 E tallà II taules de pedra aytals 
Lv 13,25 cabel blanch e la visió pregona pus  avant del cuyr, llepra és [*]; 26 e si los 
Lv 17,7  de suavitat al Senyor. 7 E d’equí  avant no deguollen nengunes presentalles  
Lv 22,27  mara llur, e al VIIIè dia d’equí  avant presentar sa porà al Senyor; 28 e  
Lv 26,31  vostres santuaris ni rabré d’equí  avant la odor molt suau, 32 i destroviré  
Lv 27,7 III. 7 Lo LXè ayn lo mascla d’equí  avant donarà XV sicles; la fembra X. 8 E  
Ex 18,21  quals sia veritat, que hagen en oy  avarícia, e de aquells ordona tribuns e  
Ex 14,11  11 e digueren a Moysèn: –Per  aventura no havia sapulcres en Agipte?  
Lv 11,13  a vós. 13 »E aquestes són de les  aves que no devets menyar, esquivadores  
Ex 23,23  e atheu e farizeu e cananeu e  aveu e gebuseu, als quals yo contrestaré.  
Ex 23,28  vespa devant tu, la qual fitblerà  aveu e cananeu e hateu abans que tu  
Lv 26,15  les mies leys e los meus juýs  avilareu que no façau les coses que  
Lv 10,4  e Ethelsafans, fills de Ozibel,  avoncle de Aron, e dix a ells: –Anats e  
Ex 8,26  al Senyor Déu nostre, cor ci nós  avorríam ço que colen los agipcians devant 
Lv 26,44 ·ls meynspresaré ni axí poch no’ls  avorriré perquè de tot sien destroÿts e  
Ex 15,2  lo Déu de mon pare, e yo  axalsaré ell. 3 Nostre Senyor és axí com  
Ex 34,24  Com yo gitaré les gens devant tu e  axamplaré ton terma, nengú no envegarà la  
Ex 23,26  d’enmig de tu. 26 No serà  axelade ne axorque en la tua terra, e  
Lv 14,48  de la casa, aprés que la haurà  axelbada, purificarà aquella pus li és  
Lv 14,42  aquelles, e ab altra brach farà  axelbar la terra de la casa. 43 E si aprés 
Ex 17,15  e apellà lo nom de Déu «En mon  axelsament», dient 16 que solament la mà  
Ex 25,40  aur pur. 40 E guarde fes segons l’ axemplar que és a tu mostrat en lo munt.  
Ex 26,30 E axequaràs lo tabernacla segons lo  axemplar que a tu fo mostrat en lo mont.  
Ex 26,30  sien cubertes de llate de or. 30 E  axequaràs lo tabernacla segons lo axemplar 
Ex 1,19  –Les fembres hebrees no són  axí con les egepcianes, cor elles matexes  
Ex 1,19  cor elles matexes ho saben fer  axí bé con nós, e abans que nós vinguam ya 
Ex 2,1 la. 2,Tit Capítol II 1 E aprés açò,  axí un homa de la casa de Lleví, e pres  
Ex 2,11 dies, aprés que fon crescut Moysèn,  axí a sos frares e viu lur aflicció. E  
Ex 2,13  e amaguà’l en la arena. 13 E  axí en lo segon jorn, e viu II hebreus qui 
Ex 2,14  nós? ¿Donchs, vols-ma tu auciure  axí com auciest hir lo egepcià? E temé’s  
Ex 2,18  los dix: –Per què us sou cuytades  axí de venir a mi? 19 E elles diguéran:  
Ex 4,7  -le-hy e trach-le’n sane  axí com s’era debans. 8 –E serà si no  
Ex 4,27  de Moysèn en lo desert. Lo qual li  axí a carrera en lo munt de Déu e bezà-  
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Ex 5,7 rajolles, ne llenya per coura-les  axí com debans faÿets, mas que ells vajen  
Ex 5,13  –Complits vostra obra cascun dia,  axí com solíets com hom vos donave la  
Ex 7,6  d’enmig d’ells. 6 E faheren-ho  axí Moysèn e Aron com los menà Déu. 7 Era  
Ex 7,10  e Aron devant Farahó, e faeren  axí com los havia manat Déu, e gità Aron  
Ex 7,13  lo cor de Faraó, e no oý aquells,  axí com havia dit Déu. 14 E dix Déu a  
Ex 7,19  crúor en tota la terra de Agipte,  axí en vaxells de fust com de pedra”. 20 E 
Ex 7,20  com de pedra”. 20 E fahéran-ho  axí Moysèn e Aron com los havia manat Déu, 
Ex 7,22  lo cor de Farahó e no l’oý,  axí com havia menat nostre Senyor. 23 E  
Ex 8,10  per ço que sàpies que negú no és  axí com lo Senyor Déu nostre, 11 e pertir  
Ex 8,15  en son cor e no oý aquells,  axí com havia dit [*]. 16 E dix Déu a  
Ex 8,17  terra de Agipta.” 17 E féu-ho  axí, cor stès Aron se mà tenent la sua  
Ex 8,18 e no ho poguéran fer. Éran los poys  axí en los hòmens com en les bèsties. 19 E 
Ex 8,19  lo cor de Farahó e no oý ells,  axí com havia dit Déu a Moysèn. 20 [*]  
Ex 8,24  senyal”. 24 E féu-ho lo Senyor  axí, e venguéran mosques molt males en la  
Ex 8,26  terra. 26 E dix Moysèn: –No’s pot  axí fer †menys de totes les obres† dels  
Ex 8,27  sacrificarem al Senyor Déu nostre  axí com ha manat a nós. 28 E dix Farahó:  
Ex 8,30  sacrificar a nostre Senyor. 30 E  axí Moysèn devant Farahó e adorà nostre  
Ex 8,31  e a sos servidors e a son poble,  axí que no’n fou vista una. 32 E fo  
Ex 8,32  32 E fo enduraït lo cor de Farahó,  axí que en aquesta vegade no llexà anar lo 
Ex 9,4  e les possecions dels agipcians,  axí que no parí res d’ellò que pertenyia  
Ex 9,12  lo cor de Farahó e no oý ells,  axí com havia dit Déu a Moysèn. 13 E dix  
Ex 9,33  farits, cor terdans éran. 33 E  axí’s Moysès devant Farahó de la ciutat e 
Ex 9,33 sessaren los trons e la padruscade,  axí que no caygué pluge sobra la terra. 34 
Ex 9,35  e no lexà anar lo poble d’Irael,  axí com havia dit nostre Senyor [*].  
Ex 10,5  5 enaxí que cobriran tota la terra  axí que res d’ella no aparrà, e menyaran  
Ex 10,11 per què pensats mal? 11 No serà fet  axí, mas anats tants hòmens com vós  
Ex 10,14  dels agipcians sens tot nombre,  axí que no foren tantes abans de aquell  
Ex 10,18  que lleu de mi aquesta mort. 18 E  axí Moysèn devant Farahó, e pregà nostre  
Ex 10,19  e gità’ls tots en la Mar Roya,  axí que no’n romàs nengú en totes les  
Ex 10,26  nostre bestiar se n’irà ab nós,  axí que no ich romendrà d’él una ungla,  
Ex 11,9  a mi”. E aprés açò axireu. 9 E  axí-ce’n Moysèn molt irat devant  
Ex 11,10  los senyals aquests devant Farahó,  axí com són escrits, e nostre Senyor  
Ex 12,11  ell, cremats-ho en lo foch. 11 E  axí menyarets aquell: los vostres llombres 
Ex 12,19 de aquell de la coŀlació de Ysrael,  axí dels estranys com dels nadius de la  
Ex 12,25  nostre Senyor és donador a vós,  axí com ha feta covinensa, vós observats  
Ex 12,28  E axiren los fills de Ysrael, [*]  axí com havia manat Déu a Moysèn e a Aron. 
Ex 12,31 anats e sacrificats a vostre Senyor  axí com havets dit. 32 Vostres ovelles e  
Ex 12,32  ovelles e vostres bous prenets,  axí com havets dit e parlat. Anats-vos- 
Ex 12,35  35 E faeren los fills de Ysrael  axí com manà a ells Moysèn, cor demanaren  
Ex 12,41  foren conplits, en aquel matex dia  axí tota la host de nostre Senyor de la  
Ex 12,44  companyes seran circunzisos, e  axí’n menyaran. 45 »Palagrí ne llogater  
Ex 12,48  acost-sa a selebrar, e serà  axí com nadiu de la terra; e si algú no  
Ex 12,50  50 E faeren los fills de Ysrael  axí com havia manat Déu a Moysèn e Aron,  
Ex 13,2 obre vullva en los fills de Ysrael,  axí dels hòmens com de les bèsties, cor  
Ex 14,4  yo sóm lo Senyor. E faheren-ho  axí. 5 E fou desnunciat al senyor dels  
Ex 14,20 tenabroza e inlluminave’ls de nit,  axí que entra ells tota la nit clerayà, e  
Ex 14,22 mig de la mar en sech, e era la mar  axí com a mur a le destre de aquells e a  
Ex 14,29  en sech, e les aygües éran a ells  axí com a mur a destre e a sinestre. 30 E  
Ex 15,3 yo axalsaré ell. 3 Nostre Senyor és  axí com hom combatador, e son nom és  
Ex 15,5  5 [*] e ells devallaren en pragon  axí com a pedra. 6 Senyor, la tua destre  
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Ex 15,7  la tua yra, la qual devorà ells  axí com a palla, 8 e en l’esperyt de la  
Ex 15,16  Senyor, ells sien fets no movents  axí com a pedra, entrò que’l teu poble  
Ex 16,16  que habiten en lo tebernacle,  axí’n prenets. 17 E faheren-ho axí los  
Ex 16,17  axí’n prenets. 17 E faheren-ho  axí los fills de Ysrael. Culliren-ne  
Ex 16,24  ho entrò a demà. 24 E faheren-ho  axí com los menà Moysèn, e no compodrí ne  
Ex 16,34  vostres generacions. 34 E féu Aron  axí con menà Déu a Moysèn, e posà aquel a  
Ex 17,6 aquella perquè n’isque. E féu-ho  axí Moysèn devant los vells de Ysrael, 7 e 
Ex 17,10  9 E dix Moysèn a Josuè: [*] 10 [*]  axí com perlà a ell Moysèn, e batallà’s  
Ex 18,1  a Moysèn e a Yrael poble seu,  axí com Déu los havia trets de Agipte, 2  
Ex 18,7  e II fills teus ab ella. 7 Lo qual  axí de casa, e soplegà e besà-lo e  
Ex 19,18  e puyave lo fum de aquell quaix  axí com a fum de fornal. Era lo munt a  
Ex 21,7  sa filla o sa serventa, no axirà  axí com lo serf ha acustumat d’exir; 8  
Ex 21,19  satisface en aquell les despezas,  axí dels metges com del dan que haurà  
Ex 22,9  companyó 9 e sobre cosa de culpa,  axí en bou com en aze com en ovella o en  
Ex 22,25  que habita ab tu, no sies a ell  axí com a mordiment, ne no l’opremes ab  
Ex 23,1  de monsonaguer, ne junyes tes mans  axí que per hom malvat digues falç  
Ex 23,15  pa alís; VII dies menyarets alís,  axí com mané a tu en lo temps del mes de  
Ex 25,9  a tu e de tots los vaxells, farets  axí aquell a le sua cultura. 10 »Arque de  
Ex 25,20  llats, e l’altre, a l’altre, 20  axí que cascun llats de la claustra se  
Ex 26,1  XXVII 1 »E en lo tebernacle feràs  axí X cortines de lli tortís e de blau  
Ex 26,6  les cortines cade una a sa par, e  axí serà’n feta una tenda. 7 »E faràs, de 
Ex 27,1  V colses de lonch e V d’ampla,  axí que sia quodrat, e haurà III colzes d’ 
Ex 27,8  mas va e vach de dintre faràs ell,  axí com en lo munt te fou mostrat. 9 »E  
Ex 27,17  d’argent, e lurs pilars, que són  axí con a fonaments, seran d’eram. 18 E  
Ex 27,21 Inlluminaran ella Aron e sos fills,  axí que crem de vespres tro al matí devant 
Ex 28,1  sacerdots e que servesquen a mi,  axí com Aron e Nadap e Abiú e Aleatzar e  
Ex 28,4  fills, per ço que servèsquan a mi  axí com a secerdots. 5 E ells pendran lo  
Ex 28,7  juyens d’amdosos los estremps,  axí que tornen a un. 8 E la sua textura e  
Ex 28,15  a l’hosen [*] juý, obra brodade,  axí com la obra de l’ephot. Faràs ell d’ 
Ex 28,28  sobra los musclos ab fil blau,  axí que sia feta e romangue la juntura  
Ex 29,41  anyell o moltó ofarràs al vespra  axí com faïst per lo matí, e faràs la  
Ex 29,44  fills per ço que servèsquan a mi  axí com a sacerdots. 45 E habitaré enmig  
Ex 30,2  llonch I colze, e altra d’ampla,  axí que venga codrat, e haurà d’alt IIs  
Ex 30,3  corns, 3 e cobriràs ell d’or net,  axí dedins com per les espatlles entorn d’ 
Ex 30,25 equest ungüent d’oli sant qui serà  axí compost per fer obra de untament. 26 E 
Ex 30,34  a Moysèn: –Prin tu coses odorans,  axí com són stacte e ònicha e càlbenum de  
Ex 32,3  de vostres fills. 3 E faéran-ho  axí lo pobbla, e aportaren les orelleres a 
Ex 32,13  “Yo muntiplicaré la vostra sament  axí com les estelles del cel, e la terra  
Ex 32,24  mi, e yo gití aquell en lo foch, e  axí’n aquest vadell. 25 E viu Moysèn que  
Ex 33,11  a nostre Senyor cara per cara,  axí com sol perlar homa a son amich. E com 
Ex 34,4  nits, e pujà en lo mont de Senaý,  axí com li havia manat nostra Senyor, e  
Ex 34,18 l’alís. VII dies menyaràs l’alís,  axí com mané a tu en lo temps del mes de  
Ex 34,19  serà meu de tots los animals,  axí de bous con de ovelles serà meu. 20 E  
Ex 34,30  e los fills de Ysrael ab la cara  axí resplandent, taméran-sa de acostar- 
Ex 34,31  31 E apellats per ell, ratornaren,  axí Aron com los prínceps de les  
Ex 34,35  veien a l’exir de Moysèn sa faç  axí esclarida, maravallaven-sa, e com  
Ex 35,19  lo drap de sos fills a servir a mi  axí com a sacerdots.” 20 E axí tota la  
Ex 35,20  a mi axí com a sacerdots.” 20 E  axí tota la multitut dels fills de Ysrael  
Ex 35,35  la obra brondade e tallade [*],  axí de blau [*] com en color vermella e en 
Ex 36,1  lo ús del santuari fos nessaçària,  axí com nostre Senyor manà fer. 2 E com  
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Ex 36,6 fembra no ofarís pus al santuari. E  axí fou sessat que no ofarien pus a le  
Ex 36,12  llats en cascuna de elles, 12 [*]  axí que’s pogués junyir la una ab l’  
Ex 36,13  que havien cascuna L anses, e  axí a cade llats de cortina ell féu L  
Ex 36,14  de flaçades de pèlls de cabres  axí per cobrir sobra lo traginat del  
Ex 36,15  colzes, e IIII d’ampla, e totes  axí éran de una matexa masura. 16 De les  
Ex 36,22 que’s junyís la una ab l’altra; e  axí ho féu en totes les taules del  
Ex 36,29  una banda feya ajustar a sa par, e  axí ho féu de cascuna part per los angles, 
Ex 37,16  a diversos usos de la taula,  axí com olles, culleres, giradores, tot  
Ex 37,27  tot entorn e sos corns. 27 E féu  axí una corona d’or tot entorn, e II  
Ex 38,3  a ús de aquell diverses vaxells,  axí com olles e cubertores e mortés e  
Ex 38,22  complí per manement de Moysèn,  axí com Déu havia manat a ell, 23 junyint  
Ex 39,1  com aministraria en lo santuari,  axí com manà nostre Senyor a Moysèn. 2 [*] 
Ex 39,5 †cusent† de aquelles matexes colós,  axí com havia manat nostre Senyor a  
Ex 39,7  remenbranse dels fills de Ysrael,  axí con manà nostre Senyor a Moysèn. 8 E  
Ex 39,8  8 E féu lo hossen de obra nobla  axí com lo ephot, d’or, blau e de porpre  
Ex 39,18  e junyían-se en lo ephot, e  axí era en cascun musclo. 19 E de cascun  
Ex 39,19 pranien los II anells de l’hossen,  axí que l’hossen no’s podia moura. E fou 
Ex 39,19 hossen no’s podia moura. E fou fet  axí com manà a ell nostre Senyor. 20 E  
Ex 39,24 los cascavells d’or e les magranes  axí ordonat aportave lo bisba com  
Ex 39,24  lo bisba com aministrave a Déu,  axí com nostre Senyor havia manat a  
Ex 39,28  e de color vermella, obra brodada,  axí com manà nostra Senyor a Moysèn. 29 E  
Ex 39,30  ab fill blau ab lo mitre,  axí com manà nostre Senyor a Moysèn. 31 E  
Ex 39,32  ab la tenda e ab totes ses eynes,  axí com són corbayons, e les taules e ses  
Ex 39,42  ço que manà nostre Senyor a Moysèn  axí ho féran los fills de Ysraell. 43 E  
Ex 39,43  totes aquestes coses éran acabades  axí com havia manat a ell nostre Senyor.  
Ex 40,17  lo cubertor de la tenda demunt,  axí com manà nostra Senyor a Moysèn. 18 E  
Ex 40,21  devant los pans de proposició,  axí com nostre Senyor manà a Moysèn. 22 E  
Ex 40,23  e ordonà les llantes en llur orda,  axí com nostre Senyor ordonà. 24 E posà l’ 
Ex 40,25  sobra ell perfum de bona odor,  axí com manà Déu a Moysèn. 26 E posà  
Ex 40,27  en aquell holocausts e sacrificis,  axí com Déu havia manat. 28 E mès lo  
Ex 40,30  la covinensa e puyaren a l’altar,  axí com manà nostro Senyor. 31 E fonch  
Lv 1,8  enperò lo cap e tot ço de dins,  axí com la fraxura 9 e los budells e los  
Lv 1,14  o oferta de ocells al Senyor,  axí com de tortres e de colomins, 15  
Lv 1,15  a l’altar, e torcen-li al coll  axí que sia trencat lo cuyr, e lléxan  
Lv 2,4 portaran sacrifici cuyt en lo forn,  axí con pans de sèmola, ço és a saber,  
Lv 2,11 nostre Senyor sien meyns de llevat,  axí que no hy hage res de llevat ni de mel 
Lv 2,14  al foch, e puys les engrunaràs  axí com a far, e axí oferràs les tues  
Lv 2,14  les engrunaràs axí com a far, e  axí oferràs les tues promícies a nostre  
Lv 2,16  per ramenbrance de la oferta,  axí com és del far e de l’oli, e de tot  
Lv 3,1  de pasificament serà lur do,  axí com de bous, aquell que sacrificarà,  
Lv 4,8  del vadell offarrà per lo peccat,  axí aquell [*] aquell qui és dedins: 9  
Lv 4,10  e del fetge, e totes coses, 10  axí con del sacrifici del pasificament, e  
Lv 4,20 ’n perfum sobra l’altar. 20 E face  axí de aquest vadell com féu del primer; e 
Lv 4,21 fora de la albarguade e cremen-lo  axí com lo primer vadell, cor per gran  
Lv 4,26  sèu d’ell perfumerà devant la ara  axí com lo perfum ce fa per pasificament,  
Lv 4,31  de aquell. 31 E pendràs tot lo sèu  axí com sa sol pendra los sacrificis  
Lv 4,35  35 E prengua lo sèu e face d’ell  axí com se sol fer del sèu del moltó qui  
Lv 5,8 -li lo cap de la part de la serviu  axí que li paregua lo coll enaxí que no li 
Lv 5,10 és; 10 l’altra oferrà en holocaust  axí com solen fer, e preguarà per ell lo  
Lv 6,17 ensens en lo santo santorum, e serà  axí com per peccat o per colpa. 18  
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Lv 7,7 carns, cor sant és dels sants. 7 »E  axí com per peccat és ofert sacrifici, e  
Lv 7,7  per peccat és ofert sacrifici, e  axí matex per la colpa; e a cascun  
Lv 7,26 los animals no menyarets en menyar,  axí de ocells com de bestiar; 27 tota  
Lv 8,9  d’or consagrade en santificació,  axí havia manat a ell nostre Senyor. 10 E  
Lv 8,13  ells bragués e posà en ells mitra,  axí com havia manat nostre Senyor. 14 E  
Lv 8,17  cremà en foch defora l’albergada,  axí com li havia manat nostre Senyor. 18 E 
Lv 8,21  holocaust de suau odor al Senyor,  axí com havia manat a ell. 22 E sacrificà  
Lv 8,29  de la consagració en part sua,  axí com havia manat a ell lo Senyor. 30 E  
Lv 8,31  quals són posats en lo canestell,  axí com manà a mi lo Senyor dient: “Aron e 
Lv 8,34  de la vostra consagració [*], 34  axí com en aquests presents fets és, per  
Lv 8,35  del Senyor [*], e siats remenbrans  axí com a mi és manat. 36 [*] 9,Tit  
Lv 9,7  prega per ell e ahora per ell,  axí com manà nostre Senyor. 8 E mantinent  
Lv 9,10  son peccat perfumà sobra l’altar  axí com menà Déu a Moysèn. 11 E la carn e  
Lv 9,15  poble e deguollà’l e sacrificà’l  axí com lo primer. 16 E sacrificà lo  
Lv 9,21 departí Aron e alçà-ho devant Déu  axí com manà Moysèn. 22 E estès les mans  
Lv 9,22  lo poble e banaý’ls. E com hach  axí complit les ofertes per peccat e los  
Lv 9,24  la multitud. 24 E veus que foch  axí de Déu e devorà lo holocaust e lo sèu  
Lv 10,5 mantinent entraren e praseren-los  axí com jeyen, vestits ab lurs guonelles  
Lv 10,5  de lli, e gitaren-los defora  axí com los fo menat. 6 E parlà Moysèn a  
Lv 10,13  fills dels sacrificis del Senyor,  axí com manat és a mi. 14 E lo pits qui és 
Lv 10,15  e a tos fills en lley perdurabla,  axí com manà lo Senyor. 16 E com Moysèn  
Lv 10,18  menyar ella en lo santuari,  axí com és manat a mi. 19 E respòs Aron a  
Lv 10,19  lo Senyor; a mi és esdavengut  axí com tu veus. Com poguí menyar aquella? 
Lv 11,4  e haurà ungla, e no serà fesa,  axí com lo camell e de altres, no  
Lv 11,9  aquells qui han ales ne esquates,  axí en mar com en terra e com en aygües de 
Lv 11,10  qui no haurà ales ne asquata,  axí en les aygües qui’s moven com en mar, 
Lv 11,22 per què saltarà sobra terra, 22 [*]  axí com és bruguos segons son genus [*].  
Lv 11,29  de aquelles qui’s moven en terra,  axí com mostela e rata e talpa e furó e  
Lv 11,32  ells que sien morts serà ensutzat,  axí vaxell de fust o vestiment o pels o  
Lv 11,32  serà ensutzade entrò al vespra, e  axí aprés seran mundades. 33 Tot vaxell de 
Lv 12,7  devant Déu e prech per aquella, e  axí serà mundada del decorriment de la  
Lv 12,8  e pregarà per ella lo sacerdot e  axí serà mundade. 13,Tit Capítol XIII 1 E  
Lv 13,2 color o busanya o pústula o nexensa  axí com de llepra, sia aduyt a Aron  
Lv 13,20  si són tornats en blanquor, e si  axí és, comdepnar-l’ha per plaga de  
Lv 13,55  esclatada, munde és, e si no és  axí inmunda és: la sua vestimenta sia  
Lv 14,13  ço és, en lo lloch sant, e  axí com per peccat e enaxí per la colpa al 
Lv 14,52  vegades, 52 e purifiquarà aquella  axí ab la sanch del pardal com en les  
Lv 15,25  aprés lo temps, serà no nèdea quax  axí com en lo temps de les mèstrues; 26 e  
Lv 16,13 pos sobre lo foch les coses odorans  axí que la neula e la vapor de aquells  
Lv 16,15  sanch de aquell dintra la claustra  axí com menat és de la sanch del tor, la  
Lv 16,24  son holocaust e del poble, pregarà  axí per si com per lo poble. 25 E lo sèu  
Lv 16,26  vestiments e son cors en aygua, e  axí entrarà en la albergada. 27 E lo tor e 
Lv 16,27  albergada e seran cremats a foch,  axí les pells com la carn e los fems  
Lv 16,28 sa vestimenta e sa carn ab aygua, e  axí entrarà en la albergada. 29 »E açò  
Lv 16,29 vostres ànimes; nengú no face obra,  axí lo nadiu com l’estrayn qui peregrina  
Lv 16,32  untade le mà per ço que servesqua  axí com a secerdot per son para; e  
Lv 16,34  una vegada l’ayn. E ell féu  axí com Déu manà a Moysèn. 17,Tit Capítol  
Lv 17,4  a Déu, digna és de sanch quax  axí com qui escampa sanch, e axí perirà d’ 
Lv 17,4  quax axí com qui escampa sanch, e  axí perirà d’enmig de son pobla. 5 E per  
Lv 17,15  si morta o presa per bèstia fera,  axí dels de la terra com dels estrangers,  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

96 
 

Lv 18,26  denguna de aquestes abominacions,  axí lo habitant en la terra con lo  
Lv 18,28  com haureu fetes semblants coses,  axí com he vomitade la gent qui és astada  
Lv 19,18 de ton proïsma. Amaràs lo teu amich  axí com a tu matex. Yo sóm lo Senyor. 19  
Lv 19,34  de aquí era nadiu, e amareu aquell  axí com a vosaltres mateys, car sou astats 
Lv 20,10  de son proïsma, de mort muyra,  axí l’hom com la dona. 11 »Qui dormirà ab 
Lv 21,23  pans qui són en lo santuari, 23  axí dementra és la hora que dintre lo vel  
Lv 22,4  cosa morta de la qual ix sament  axí com de participament, 5 e qui toquarà  
Lv 22,13  tornada serà a le case de son para  axí com de poquesa solia astar, serà  
Lv 22,21  vot o voluntàriament, presentant  axí de bous com de ovelles, sens màcula la 
Lv 23,16 de setmana setena, ço és, L dies, e  axí presentareu sacrifici novell al Senyor 
Lv 24,19  o naffra a nengú de son proïsma,  axí com ha fet axí sia fet d’ell: 20  
Lv 24,19  de son proïsma, axí com ha fet  axí sia fet d’ell: 20 trancadura per  
Lv 24,23  E faéran los fills de Ysrael  axí com havia manat lo Senyor a Moysèn.  
Lv 25,27  serà retrà-hu al comprador, e  axí rebrà la posseció sua. 28 E si no hu  
Lv 25,35  e malalt de mans, rebràs aquell  axí com estranger e palegrí e viurà ab tu, 
Lv 25,39  no’l destrenyaràs de servitut  axí com als esclaus, 40 mas axí com a  
Lv 25,40  axí com als esclaus, 40 mas  axí com a llogader e conreador serà, fins  
Lv 26,18 no persiguent a vosaltres. 18 »E si  axí no obayreu a mi, anadir-hi-he les  
Lv 26,19  e donaré cel a vosaltres desobre  axí com a fferro, e la terra de asser 20  
Lv 26,23 vostres carreres desertes. 23 »E si  axí encara no us volreu castiguar e  
Lv 26,26  trenquat lo bastó de vòstron pa,  axí que X dones quoguessen en un forn los  
Lv 26,29 VII plagues per vostres peccats, 29  axí que mengeu les carns de vostres fills  
Lv 26,36  lo so de la fulla volant, e  axí fogiran com si fogien a aspasa. Cauran 
Lv 26,37 e decauran cascú desobre sos frares  axí com fogint a batalles. Nengú de  
Lv 26,44  totalment no’ls meynspresaré ni  axí poch no’ls avorriré perquè de tot  
Ex 3,14  a Moysèn: –Yo són qui són. E dix:  –Axí diràs a ells fills de Yraell: “Qui és 
Ex 5,10  les obres [*] e diguéran al poble:  –Axí ha dit Faraó: que no do a vós palla.  
Ex 10,29 devant, morràs. 29 E respòs Moysèn:  –Axí serà fet com has perlat, cor d’equí  
Ex 34,34  Senyor, ell lo’s levava, e com  axia devant ell, ell lo hy tornava, e puys 
Ex 37,25 d’alt II colzes, e en cascun angle  axia un corn. 26 E cobrí aquell tot de aur 
Ex 37,19  obra era en tots los VI canons qui  axien de la cana del canalobra. 20 E en la 
Ex 38,2  V colzes, e III d’alt, 2 del qual  axien corns en cascun angle, e cobrí  
Ex 19,1 Capítol XX 1 E en lo mes terç de l’ aximent de Ysrael de terra de Agipte, en  
Ex 23,16  del camp. »E le festa qui és en l’ aximent de l’ayn, com ajustaràs tos  
Ex 6,11  rey de Egipta, que jequesqua  axir los fills de Yraell de la terra sua.  
Ex 7,2  Farahó que jequesqua los fills [*]  axir de la terra sua. 3 E yo endurayré lo  
Ex 11,1  e aprés de açò llexar-vos-ha  axir. 2 Digues, donques, are a tot lo  
Ex 11,10  lo cor de Farahó, que no llexà  axir lo poble de Ysrael de tota la sua  
Ex 12,39  no’s poch levar, car covenie’ls  axir de Agipte, e no pogueren fer denguna  
Ex 17,3 Muysèn dient: –Per què fahist-nos  axir de Agipte? ¿Per ço que auciheces nós  
Ex 19,17  qui era en l’albergade. 17 E féu  axir Moysèn lo poble encontre Déu del  
Ex 21,5  ma muller e mos infants, e no vull  axir franch”, 6 offira son senyor a ell  
Ex 4,14  yo que ell és bell parler. Aquest  axirà a encontra teu, e aquell perlarà ab  
Ex 16,4  que yo plouré a vós pa del cel, e  axirà lo poble e colir-n’ha cascú  
Ex 17,6  aquí e demont la pedra de Horep, e  axirà aygua que beurà lo poble; enperò  
Ex 21,2  servesque a tu, e’n lo VII any  axirà franch de grat. 3 E ab aytal  
Ex 21,4  sos infans seran del senyor, e ell  axirà per cabal ab son vestit. 5 E si dirà 
Ex 21,7  vendrà sa filla o sa serventa, no  axirà axí com lo serf ha acustumat d’  
Ex 22,6  sa vinya restituyrà allò. 6 »E si  axirà foch e trobarà espigues al camp o  
Ex 28,35 ço que sia oït son so com entrarà e  axirà en lo sentuari devant nostre Senyor, 
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Lv 14,3 mundar: »Serà aduyt al prevera, 3 e  axirà lo prevera fora la posada, e com  
Lv 14,38  e la lur visió dejús la paret, 38  axirà lo prevera de la casa e tanquarà la  
Lv 15,16  la sua sament. 16 »E homa del qual  axirà sament de coyt, llevar-s’ha lo  
Lv 21,12  ni mara no s’ensutzarà; 12 ni s’ axirà dels sants lochs, perquè no  
Lv 25,54 ’s porà raembra, en l’ayn jubileu  axirà ab sos fills. 55 »Car meus són tots  
Ex 25,32  e ses flos de aur net. 32 VI canes  axiran de son llats, III de la un llats e  
Ex 7,15  lo poble. 15 Vé a ell al matí, e  axiràs a les aygües e steràs encontre ell  
Ex 8,20 ’t bon matí e està devant Farahó, e  axiràs a les aygües e diràs a ell: “Açò  
Ex 8,29  per mi. 29 E dix Moysèn: –Yo  axiré devant tu, e adoraré nostre Senyor  
Ex 5,10  per peraules monsonagueres. 10 E  axiren los sobreposats de les obres [*] e  
Ex 8,12  elles romandran en lo flum. 12 E  axiren Moysèn e Aron de Farahó, e apellà  
Ex 10,11  demanats vosaltres. E mantinent se  axiren devant Farahó. 12 E dix Déu a  
Ex 12,28  -sse lo poble e adorà. 28 E  axiren los fills de Ysrael, [*] axí com  
Ex 15,20  temboret en la mà, e profetitzà. E  axiren totes les fembres aprés de ella ab  
Ex 16,27  27 E vench lo setè dia, e  axiren del poble per ço que’n cullicen, e 
Lv 9,23 tabernacla del testimoni, e despuxs  axiren e banaÿren lo pobla. E aparech la  
Lv 16,9  a Zazell; 9 e les quals sorts  axiren a Déu, e oferrà’n Aron aquell qui  
Ex 3,21  devant los agepcians, e com vós na  axirets, no axirets buyts, 22 e demanarà  
Ex 3,21 agepcians, e com vós na axirets, no  axirets buyts, 22 e demanarà la fembra a  
Ex 13,4  ço que no mengets pa llevat. 4 Vuy  axirets ab mes nou de la spiga, 5 e us  
Lv 8,33  [*] de la porta del tabernaccla no  axirets VII dies, entrò al dia que sia  
Lv 10,7  que cremà Déu; 7 mas vós no  axirets fora del tabernaccla; en altra  
Ex 11,8  qui és sotmès a mi”. E aprés açò  axireu. 9 E axí-ce’n Moysèn molt irat  
Ex 33,8  [*] fora de la posada. 8 E com  axís Moysèn al tabernacla, llevave’s tot  
Ex 23,15  en lo temps del mes de mesces com  axist de Agipte. E no aparràs devant mi  
Ex 34,18 en aquell temps del mes de la spiga  axist de terra de Agipta. 19 »Tot ço que  
Ex 9,29  29 E dix Moysèn: –Com yo saré  axit de la ciutat, estendré les mies mans  
Ex 22,3  la sanch de aquell. 3 Mas si serà  axit lo sol e sdevendrà açò que face  
Lv 16,9  e oferrà’n Aron aquell qui serà  axit en sort a Déu per peccat, 10 e l’  
Lv 16,24  -li sos vestiments. E com serà  axit, aporterà e oferrà son holocaust e  
Lv 24,10  per a tots temps. 10 »E veus que  axit és un fill de una dona de Ysrael que  
Ex 12,31  nit e dix-los: –Llevats-vos e  axits d’entre mon poble, vós e los fills  
Ex 13,3  -vos aquest dia en lo qual sots  axits de Agipte, de case de servitut, cor  
Ex 14,8 los fills de Ysrael; e aquells éran  axits ab mà alte. 9 E com los perseguien  
Ex 16,1  lo XV dia del mes aprés que foren  axits de terra de Agipte. 2 E mermurà tota 
Ex 23,8  malvats. 8 No pendràs dons, cor  axorben los savis e fan torçre les  
Ex 23,26  enmig de tu. 26 No serà axelade ne  axorque en la tua terra, e conpliré lo  
Ex 23,5  càrrech, no trespasaràs oltre, mas  aydar-l’has a llevar ab ell. 6 No’t  
Ex 2,10  nom de aquell Moysèn dient: «De la  ayga l’havia tret.» 11 E en aquells dies, 
Ex 2,16  quals vinguéran al pou per pohar  aygua e unplir les picas per abeurar lo  
Ex 2,19  dels pastors, e encara pohà a nós  aygua e abeurà nostres ovelles. 20 E ell  
Ex 4,9  ne oyran la tua veu, prin de la  aygua del flum e gita-la en la terra, e  
Ex 7,24  entorn del flum per trobar  aygua que podessen beura, cor no podían  
Ex 7,24  beura, cor no podían beura de la  aygua del flum. 25 E foren conplits VII  
Ex 12,9 menyarets d’ell que sia cruu ni en  aygua cuyt, mas solament rostit al foch; e 
Ex 15,22  dies per lo desert, e no trobaren  aygua. 23 E vengueren en Maroch, e no  
Ex 17,1  Rabidim, en lo qual loch no havia  aygua que begués lo poble. 2 E pledeyà lo  
Ex 17,3  Déu? 3 E sedeyà aquí lo poble per  aygua, e mermuraren contre Muysèn dient:  
Ex 17,6 e demont la pedra de Horep, e axirà  aygua que beurà lo poble; enperò farràs  
Ex 30,18  del tabernacla e altar. E matràs  aygua, 19 e llevar-se-n’ha Aron e sos 
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Ex 34,28 e XL nits, que no menyà pa ni bagué  aygua, e escriví en les taules les X  
Ex 40,7 lo tabernacla, e umplir-l’has d’ aygua. 8 E sircundiràs la entrada de la  
Ex 40,12 e sos fills, e com seran llevats ab  aygua, 13 portaran les santes vestadures  
Ex 40,28  28 E mès lo pitxell; stech ple d’ aygua en lo tabernacla del testimoni, prop 
Lv 1,9  e los peus, seran bé llevats en  aygua; e posarà açò lo secerdot sobra l’  
Lv 1,13  los budells e los peus llaveran ab  aygua e sacrificar-ho-han sobra l’  
Lv 6,28  coura, sia respat e puys llevat ab  aygua. 29 »Tots los mascles del llinatge  
Lv 8,6  Aron e sos fills e llevà ells ab  aygua, 7 e vestí-li lo vestiment de  
Lv 9,14  llevats primerament los budells ab  aygua e los peus. 15 E ofarí-ho per lo  
Lv 11,32 cosa que’s fa obra, sia tingude en  aygua, com serà ensutzade entrò al vespra, 
Lv 11,34  que menyarets, si serà gitada  aygua demunt ells seran no nèdeus, e tota  
Lv 11,38 aquella. 38 E si a algú serà donada  aygua sobre la samence e aprés serà  
Lv 11,46  ànimas vivents que’s moven en  aygua e graponen en terra, 47 per ço que  
Lv 14,8  los pèls del cors e lleu-sa en  aygua, e com serà purificat pot intrar en  
Lv 15,5  e les vestedures, e ell, llevat ab  aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 6 E ci 
Lv 15,6  sues vestedures, e ell, llevat en  aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 7 E  
Lv 15,7 la sua vestimenta, e ell, llevat en  aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 8 [*]  
Lv 15,10  la sua vestamenta, e ell, levat en  aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 11 E  
Lv 15,11  la sua vestimenta, e llevats ab  aygua, seran no nèdeus entrò al vespra. 12 
Lv 15,12  e si és de fust, sia llevat ab  aygua. 13 »E si serà sanat aquell qui de  
Lv 15,16 coyt, llevar-s’ha lo cors tot ab  aygua, e serà inmunde tro al vespra. 17  
Lv 15,18  què haurà jagut llevar-s’ha ab  aygua e serà no nèdeha entrò al vespra. 19 
Lv 15,23  les sues vestedures, e llavat ab  aygua, serà ensutsat tro al vespra. 24 E  
Lv 15,27 la sua vestimenta, e ell, llevat ab  aygua, serà inmunda entrò al vespra. 28 »E 
Lv 16,26  sos vestiments e son cors en  aygua, e axí entrarà en la albergada. 27 E 
Lv 16,28  llevarà sa vestimenta e sa carn ab  aygua, e axí entrarà en la albergada. 29  
Lv 17,15  la sua vestimenta e si matex ab  aygua, e serà ensutzat fins al vespra. E  
Lv 22,6  e com haurà llevat la sua carn ab  aygua 7 e serà post lo sol, llevors és  
Ex 4,9 flum e gita-la en la terra, e les  aygües que pendràs del flum seran sanch.  
Ex 7,15 15 Vé a ell al matí, e axiràs a les  aygües e steràs encontre ell a la riba del 
Ex 7,17 ab la verga qui és en la mia mà les  aygües del flum, e torneran en sanch, 18 e 
Ex 7,18  flum morran; seran conpodrides les  aygües e serà aflagit Agipta bavent les  
Ex 7,18  e serà aflagit Agipta bavent les  aygües del flum.” 19 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 7,19 la verga e stin la tua mà sobre les  aygües de Agipte e sobra los flums de  
Ex 7,19 los estanys e tots los lochs de les  aygües, per ço que tornen en sanch e que  
Ex 7,20  Déu, e llevà la verga e farí les  aygües del flum devant Farahó e devant sos 
Ex 8,6  6 E stès la mà Aron sobre les  aygües de Agipte, e puyaren les granotes e 
Ex 8,20  està devant Farahó, e axiràs a les  aygües e diràs a ell: “Açò diu Déu: Llexa  
Ex 14,21  e mès la mar en sech. E foren les  aygües depertides, 22 e intraren los fills 
Ex 14,26  mà sobre la mar, e retornaran les  aygües [*]. 27 [*] en lur loch. E los  
Ex 14,27  fogir, e aconsaguiren-los les  aygües e somorgolaren-los. 28 E  
Ex 14,28  -los. 28 E ratornaren les  aygües e cobriren les carretes e tota la  
Ex 14,29  Ysrael paseren [*] en sech, e les  aygües éran a ells axí com a mur a destre  
Ex 15,8  de la tua furor són ajustades les  aygües. La ona decorrech e estech, als  
Ex 15,10  són somorgolats com a plom en les  aygües grans. 11 Ssenyor, ¿qual dels forts 
Ex 15,19  mar, e ratornaren demunt ells les  aygües de la mar, e los fills de Ysrael  
Ex 15,23  en Maroch, e no poguéran beura les  aygües de Maroch per ço com éran  
Ex 15,25  lo qual, com l’hach mès en les  aygües, les aygües tornaren dolces. E aquí 
Ex 15,25  com l’hach mès en les aygües, les  aygües tornaren dolces. E aquí ordonà los  
Ex 15,27  en Helim, on ha XII fonts de  aygües e LXX palmes, e posaren aquí sobre  
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Ex 15,27  palmes, e posaren aquí sobre les  aygües. 16,Tit Capítol XVII 1 E mogueren- 
Ex 23,25  ço que yo benaesca tos pans e tes  aygües, e que lleu la iniquitat d’enmig  
Ex 29,4  del testament e llavaràs ells en  aygües. 5 E aduràs a Aron los vestiments,  
Ex 32,20  ben manut, e scampà-lo sobra les  aygües e donà les aygües a beura als fills 
Ex 32,20  -lo sobra les aygües e donà les  aygües a beura als fills de Ysrael. 21 E  
Lv 11,9  9 »Aquestes [*] que’s nodrexen en  aygües e són llegudes a vós: tots aquells  
Lv 11,9  axí en mar com en terra e com en  aygües de flumns o en estayns, menyarets.  
Lv 11,10  haurà ales ne asquata, axí en les  aygües qui’s moven com en mar, és  
Lv 11,12  qui no han ales ne asquata en les  aygües són abominables a vós. 13 »E  
Lv 11,36  e tota cosa on sa ajusten les  aygües seran mundes, e si les toquarà  
Lv 14,5 aucells en un vaxell de terra sobre  aygües vives, 6 e l’altre ocell pendrà ab 
Lv 14,50  la un pardal en un test sobra  aygües vives, 51 en la sanch de aquell  
Lv 14,51  e la grana e l’hisop, e en les  aygües vives atrecí, e de açò salpuscarà  
Lv 14,52  ab la sanch del pardal com en les  aygües vives, e ab lo pardal viu e ab lo  
Lv 15,13  vestedures e encara tot lo cors en  aygües vives, serà munda. 14 E en lo VIIIè 
Ex 12,2  vós comensament e primer mes de l’ ayn. 3 Perlats a tota la universa terra e  
Ex 13,10  lo fur aquest en son temps, d’ ayn en ayn. 11 »E com te metrà nostre  
Ex 13,10  fur aquest en son temps, d’ayn en  ayn. 11 »E com te metrà nostre Senyor en  
Ex 23,11  son esplet, 11 e en lo VII  ayn [*] llexaràs raposar per ço que mengen 
Ex 23,16 le festa qui és en l’aximent de l’ ayn, com ajustaràs tos fruyts del camp. 17 
Ex 23,17  del camp. 17 »III veguades en l’ ayn aparrà tot mascle teu devant lo Senyor 
Ex 23,29  ells devant la tua cara en un  ayn, ne la terra no serà trestornade en  
Ex 30,10 sobra lo corn de aquell I vegade l’ ayn, en la sanch qui és oferta per peccat, 
Ex 34,22  jo’t rahamí en aquell temps de l’ ayn. 23 »Tres vegades en l’ayn aparrà tot 
Ex 34,23  de l’ayn. 23 »Tres vegades en l’ ayn aparrà tot mascla teu devant lo Senyor 
Ex 34,24  Senyor ton Déu III vegades en l’ ayn. 25 »No deguollaràs sobra levat sanch  
Ex 40,15  15 E fo en lo primer mes de l’ ayn seguon, en lo primer dia del mes, fo  
Lv 1,10 e de cabres, lo holocaust sia d’un  ayn, e ofiran-lo sens màculla, 11 e sia  
Lv 9,3 peccat e I vadell e un anyell d’un  ayn, e sien sens màculla en holocaust, 4  
Lv 12,6 o per filla, porterà I anyell d’un  ayn en holocaust e I poll de coloma o de  
Lv 14,10  II anyells nàdeus e I ovella d’un  ayn sens taque e III deenes de sèmola en  
Lv 16,34  peccats de aquells una vegada l’ ayn. E ell féu axí com Déu manà a Moysèn.  
Lv 19,24 mengereu de aquells. 24 En lo quart  ayn tots los fruyts de aquells saran  
Lv 19,25  lloabbles al Senyor, 25 e en lo V  ayn mengereu los fruyts ajustant los poms  
Lv 23,12  tellat I anyell sens màcula, de I  ayn, en holocaust del Senyor, 13 e  
Lv 23,18 pans VII anyells sence màcula d’un  ayn e un vadell del remat e II moltonets,  
Lv 23,41 la feste d’ell per VII dies cascun  ayn; costum serà per a tostemps en vostres 
Lv 25,5  tues promeyes no’ls colliràs, car  ayn del rapòs de la terra és. 6 E seran a  
Lv 25,10  vostra terra. 10 E santificaràs l’ ayn Lè, e apellar-l’has Remició a tots  
Lv 25,12  12 per la santificació de l’ ayn jubileu, e prestament collides les  
Lv 25,13  collides les menyareu. 13 L’ ayn jubileu retorna tothom a les sues  
Lv 25,14  frara, mas segons lo comte de l’ ayn jubileu compraràs d’ell; 15 segons lo 
Lv 25,20  si direu: “Què mengerem en lo VIIè  ayn, si no sembrarem ni collirem nostres  
Lv 25,21  mia benadicció a vosaltres lo VIè  ayn, e farà fruyt de III ayns, 22 e  
Lv 25,22  de III ayns, 22 e sembrareu l’ ayn VIIIè e mengereu los fruyts fins al  
Lv 25,22 e mengereu los fruyts fins al novèn  ayn; entrò a tant que les coses novelles  
Lv 25,29  de rembra-la dins lo temps de un  ayn. 30 E si no l’haurà rehemuda en l’  
Lv 25,30  30 E si no l’haurà rehemuda en l’ ayn, serà girade al comprador, e poseyrà  
Lv 25,40  llogader e conreador serà, fins l’ ayn jubileu servirà envers tu, 41 e aprés  
Lv 25,50  lo temps que ha a pasar fins l’ ayn del jubileu, e de la moneda per la  
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Lv 25,51  los anys que romanen fins l’ ayn jubileu, segons lo compte ratrà-li  
Lv 25,54  per açò no’s porà raembra, en l’ ayn jubileu axirà ab sos fills. 55 »Car  
Lv 27,6  fembra, X. 6 E de un mes fins al V  ayn, per mascla seran dats V sicles; per  
Lv 27,7  per la fembra, III. 7 Lo LXè  ayn lo mascla d’equí avant donarà XV  
Lv 27,17  serà venuda. 17 Si tentost de l’ ayn comensat del jubileu prometrà lo camp, 
Ex 12,39  fer denguna demoransa ne pogueren  aÿnar ço que’ls era master. 40 Le estade  
Ex 11,2  a lurs veÿnes, que’ls presten  aÿnes d’or e de argent, 3 cor nostro  
Ex 30,27  seus, e lo candalobra e totes les  aÿnes, e l’altar de la tamiama 28 e lo  
Lv 25,3  los disaptes del Senyor. 3 »Per VI  ayns sembreràs ton camp e per VI anys  
Lv 25,8  de sert a tu VII setenes d’ ayns, qui són XLVIIIIº anys, 9 e sonareu  
Lv 25,21  lo VIè ayn, e farà fruyt de III  ayns, 22 e sembrareu l’ayn VIIIè e  
Lv 25,52  conte ab ell segons lo nombre dels  ayns, retrà lo restant dels ayns al  
Lv 25,52  dels ayns, retrà lo restant dels  ayns al comprador. 53 Los que abans serví  
Lv 27,3  lo preu: 3 Si serà mascla de XX  ayns fins als LX ayns, donarà L sicles de  
Lv 27,3  serà mascla de XX ayns fins als LX  ayns, donarà L sicles de argent a le  
Lv 27,5  4 e si és fembra, XXX. 5 E dels V  ayns fins al XXè, lo mascla donarà XX  
Lv 27,18  lo sacerdot la picúnia segons los  ayns que restats són al compte fins al  
Lv 27,23  lo sacerdot segons lo nombre dels  ayns lo preu fins al jubileu, e donarà  
Ex 15,14  14 E los pobles puyaren e són  aÿrats, los habitadors de Philestim  
Ex 21,3  any axirà franch de grat. 3 E ab  aytal vestedura com hi entrà e ab aytal n’ 
Ex 21,3  aytal vestedura com hi entrà e ab  aytal n’isque. E si havia muller, sa  
Ex 26,24 qui en los anglas són posadores per  aytal matexa juntura dèvan esser servades. 
Ex 30,33 vós. 33 E qualque homa ne conpondrà  aytal e donarà d’ell a estrayn, serà  
Lv 7,18 qui mayorment qualquequal ànima qui  aytal cabrit meynspresarà, serà causa de  
Lv 18,17  car carn de aquella són, e  aytal participació és de consanguinitat.  
Lv 24,20  ull per ull, dent per dent. Pendrà  aytal faride o naffra com haurà donada,  
Lv 24,20  faride o naffra com haurà donada,  aytal la sostendrà e de açò serà destret.  
Lv 27,23  al jubileu, e donarà aquell qui  aytal ha votat al Senyor, 24 e en lo  
Ex 30,37  dels sants a vós la temiama. 37  Aytal composició no fassats en vostres  
Lv 15,3  la carn de aquell qui deccorre,  aytale humor és lleig. 4 Tota la estrada  
Ex 34,1  –Talla a tu IIs taules de pedra  aytals com les primeras e escriu sobre les 
Ex 34,4 avant. 4 E tallà II taules de pedra  aytals com les altres éran, e llevà’s de  
Ex 28,1  Aron e Nadap e Abiú e Aleatzar e  Aytamar. 2 E faràs vestadura santa a Aron, 
Lv 10,16  ’l, e fou irat contra Alazar e  Aytamar, qui romaseren ffills de Aron, e  
Ex 1,12  12 E en quant més los opromien,  aytant més muntiplicaven e crexien. 13 E  
Ex 16,16  nostre Senyor: Culla de açò cascú  aytant con n’hage mester a menyar, un  
Ex 16,21 d’ells per lo matí sengles quarts,  aytant con na havien master a lurs obs, e  
Ex 30,34  de bona odor, e ensens bé lluent,  aytant de la un com de l’altra, 35 e  
Ex 16,33  a Aron: –Prin un vaxell e mit-hi  aytante magne com ne porà caber en un  
Ex 4,20  sos fills, e posà aquells sobra un  aze, e tornà en Agipta portant la verga de 
Ex 13,13 al Senyor. 13 E al primer nat de l’ aze muderàs per ovella si no’l resembràs  
Ex 20,10  ne ta sirventa, ni ton bou ni ton  aze, ni ton pelegrí qui és dintre de tes  
Ex 20,17  ne sa serventa, ni son bou ni son  aze, ne res que d’equels sia. 18 E tot lo 
Ex 21,33 cobrirà, [*] a’quella, caurà bou o  aze, 34 lo senyor de la sisterna pach lo  
Ex 22,4  que haurà anblat [*], o sia bou o  aze o ovella, restetuesqua-ho en doble.  
Ex 22,9  cosa de culpa, axí en bou com en  aze com en ovella o en vestiments, sobra  
Ex 22,10  »E si algú comenerà a son proïsma  aze o bou o ovella e tota bèstia a  
Ex 23,4  si encontreràs bou de ton amich o  aze arrant, retornar-l’has a ell. 5 E  
Ex 23,5  -l’has a ell. 5 E si veuràs  aze de ton amich jaent dejús son càrrech,  
Ex 34,20  serà meu. 20 E lo primer nat de l’ aze rahembràs per ovella, e si no darà lo  
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Ex 23,12  per ço que reposen los bous e tos  àzens, e que †resesquen† los fills de ta  
Ex 31,9 tots los vaxells, e’l pitxell e lo  bací, 10 e les vestadures sues santes en  
Ex 35,16 e ses perxes [*], e lo pitxell e lo  bací, 17 e les curtines de la cort, e ses  
Ex 38,8 dintra vach. 8 E féu lo pitxer e lo  bací de aram dels spills de les fembres  
Lv 8,11 tots sos vaxells e lo pitxell e son  bací per santificar ells. 12 E gità oli  
Ex 34,28  dies e XL nits, que no menyà pa ni  bagué aygua, e escriví en les taules les X 
Ex 24,11 E veren nostro Senyor, e menyaren e  baguéran. 12 E dix nostre Senyor a Moysèn: 
Ex 26,4 4 E faràs anses, ço és, a manera de  bagues, en lo llats e en la sumitat de les 
Ex 26,5 de la cortina haurà L anses, ço és,  bagues, per ço que hom pugua ajustar la  
Ex 26,10  en lo front. 10 E faràs L anses o  bagues en la altra cortina per ço que’s  
Ex 26,11  les quals se junyiran les anses o  bagues, e que sia feta una [*] de totes.  
Ex 36,11  atrecí d’altra part. 11 E féu  bagues blaves a les vores de les cortines  
Ex 36,13 d’or que passecen per orde per les  bagues de les cortines, que havien cascuna 
Ex 36,17  17 E féu, en cascuna d’elles, L  bagues en les unes, e L en les altres, per 
Ex 36,29 29 les quals éran juntes dalt tro a  baix, e la una banda feya ajustar a sa  
Ex 32,19  la posade, ell viu lo vadell e los  balls, e fonch molt irat, e gità les  
Ex 39,43  los fills de Ysraell. 43 E Moysèn  banaý a ells con viu que totes aquestes  
Lv 9,22  E estès les mans devant lo poble e  banaý’ls. E com hach axí complit les  
Lv 9,23  del testimoni, e despuxs axiren e  banaÿren lo pobla. E aparech la glòria de  
Ex 36,29  juntes dalt tro a baix, e la una  banda feya ajustar a sa par, e axí ho féu  
Ex 36,25  la encastadura. 25 E de la  bande del tabernacla que romandrà vers  
Lv 4,17  lo tabernaccla del testimoni, 17 e  bany-hi son dit e salpusch-ne VII  
Lv 16,14  14 E prenga de la sanch del tor e  bany-hi son dit e git-na VII vegades  
Lv 24,10  agipcià entra los fills de Ysrael,  barallà’s en les tendes ab un hom de  
Ex 1,10  ab nostros anamichs e que’s  barallassen ab nós, e que’ns gitassen de  
Ex 2,13 segon jorn, e viu II hebreus qui’s  barallaven, e dix en aquell qui havia lo  
Ex 17,7 lo nom de aquell loch «Temptament e  baralle sobre los fills de Ysrael». 8 E  
Lv 19,27  tolreu los cabells ni us reureu la  barba, 28 ni sobra lo mort no us  
Lv 13,29 o fembra en lo cap del qual o en la  barbe nexerà llepra, vage al secerdot ell. 
Lv 13,30  és, cor llepra del cap és o de la  barbe. 31 E si veurà la plaga alçada agual 
Lv 14,9 en lo dia VIIè raurà’s lo cap e la  barbe e les celles e tots los pèls del  
Lv 21,5  5 No’s rauran lo cap ni la  barbe ni faran entratallaments en llur  
Ex 11,3  los egepcians. E fonch Moysèn gran  baró maravallozament en terra de Agipte  
Ex 18,25  ell li consellà. 25 E Moysèn alegí  barons [*] de tot lo poble de Ysrael, e  
Ex 25,14  de or, 14 e passaràs la una  barra per los II sercles d’or de la un  
Ex 36,33  la mar. 33 E féu atrecí altra  barra qui passàs per mig de les taules, de 
Ex 30,4  per ço que per aquells sien meses  barras ab què sie aportat l’altar. 5 E  
Ex 25,13 lats, e II, en l’altre. 13 E feràs  barres de fust de setim, e cobriràs  
Ex 25,14  de l’altre llats, e ab aquestes  barres serà aportade la arque; 15 e seran  
Ex 25,15  aportade la arque; 15 e seran les  barres en los sercles o anells, e null  
Ex 25,27 los sercles de or per un sien meses  barres per ço que puguen portar la taula.  
Ex 25,28  puguen portar la taula. 28 E les  barres sien fetes de fust de setim e sien  
Ex 26,26  IIs per cascuna taula. 26 »E faràs  barres de fust de sethim V, per tenir ferm 
Ex 26,29  faràs d’or, per los quals les  barres contenguen les taules, les quals  
Ex 27,6  a le meytat de l’altar. 6 E faràs  barres a l’altar de fust de setim II, les 
Ex 27,7  dits anells, e seran les perxes o  barres en II llats de l’altar per portar  
Ex 30,5  sie aportat l’altar. 5 E aquelles  barres faràs de fust de setim e cobrir-  
Ex 35,11  e ses clàvies e ses estaques e ses  barres, e ses colones e sos pilars, 12 e  
Ex 36,31  argent, II a cascuna taula. 31 Féu  barres de fust de sethim, V per ço que  
Ex 36,32  del tabernaccla, 32 e V altres [*]  barres de la part de ponent del  
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Ex 36,34  los quals puga esser portat ab les  barres, les quals atrecí dèvan esser  
Ex 37,4 dos anells en cascun llats. 4 E féu  barres de fust de setim, les quals cobrí  
Ex 37,14 peus 14 [*] que passàs per aquelles  barres, per ço que hom la pogués portar.  
Ex 37,15 hom la pogués portar. 15 E aquelles  barres féu de fust de setim, e foren totes 
Ex 37,28  poguecen l’altar portar. 28 E les  barres féu de fust de sethim, e cobrí-  
Ex 39,32  són corbayons, e les taules e ses  barres e ses colones e sos pilars, 33 e  
Ex 30,18 18 –Tu faràs un vaxell d’aram e un  basí per llevar, e posaràs aquell entre lo 
Ex 30,28  e lo holocaust, e lo pitxell e lo  bassí, e totes les universes coses que  
Ex 39,39 e totes ses eynes, e lo pitxer e lo  bassí, e les cortines de la cort e ses  
Lv 5,11  e serà perdonat a ell. 11 »E si no  basta son poder que ofira II tortres o dos 
Ex 36,7  a le obra, 7 cor ço que era ofarit  bastava e sobrebundava. 8 E faéran tots  
Ex 29,23  e una fogace untade d’oli, e una  basteza de [*] sistella de l’alís, la  
Ex 12,11 hajats calzement en vostres peus, e  bastó en vostres mans; e menyarets  
Lv 26,26  26 e aprés que hauré trenquat lo  bastó de vòstron pa, axí que X dones  
Ex 25,31  31 »E faràs canelobre de or net  batadís, e feràs del canelobra sos peus e  
Ex 17,16  mà de Déu l’havia desliurat, e la  batalla de Déu serà contra Amalech de  
Ex 32,17  pobla, e dix a Moysèn: –Crits de  batalla oig en la posada. 18 E Moysèn  
Ex 17,10  [*] axí com perlà a ell Moysèn, e  batallà’s contre Amalech. E Moysèn e Aron 
Ex 13,17  e que no’s llevàs contra ells a  batalle e que’ls ratornàs en Agipte, 18  
Lv 26,37 desobre sos frares axí com fogint a  batalles. Nengú de vosaltres als anemichs  
Lv 26,38  Parireu entra les gens, e la terra  batallívol vos consumrà. 39 La qual cosa  
Lv 26,41  ells e amanaré a ells en la terra  batallívol entrò a tant que’s don  
Lv 26,44  44 E enperò com seran en la terra  batallívol, totalment no’ls meynspresaré  
Ex 25,18 ample. 18 E faràs II xerobins d’or  batedís, e posaràs un de cascuna part de  
Ex 25,36 astes de ella seran tots de fin aur  batedís. 37 E faràs VII llànties e posaràs 
Ex 2,11  E havia un homa agepcià qui  batia un de sos frares, qui era hebreu, 12 
Ex 5,14  que no podían acabar la obra,  batuts per los destreyadors de Pharahó  
Ex 5,16 manade a ffer, e los teus serfs són  batuts, e injustament fan contra lo teu  
Ex 7,18  les aygües e serà aflagit Agipta  bavent les aygües del flum.” 19 E dix Déu  
Lv 4,25 cor [*] peccat és. 25 E lo sacerdot  bayn-se lo dit en la sanch del sacrifici 
Ex 1,19  cor elles matexes ho saben fer axí  bé con nós, e abans que nós vinguam ya és  
Ex 1,20  ya és fet per elles. 20 E féu Déu  bé a les madrines, e muntiplicà lo poble,  
Ex 2,9 la filla de Farahó: –Guarde’l-ma  bé, 10 cor ell ha la mia adobció en loch  
Ex 6,7  e seré vostro Senyor, e sabrets  bé que yo són Senyor vostre e Déu vostra,  
Ex 30,34  e càlbenum de bona odor, e ensens  bé lluent, aytant de la un com de l’  
Ex 32,22 s’irasque lo senyor meu. Tu conexs  bé aquest pobla, que és aperallat a mal;  
Ex 33,19  nostre Senyor: –Yo mostraré tot  bé a tu, e apellaré lo nom de nostre  
Ex 35,28  lo mitra e la cassula, 28 e coses  bé odorants, e oli a ops de la luminària,  
Lv 1,9  9 e los budells e los peus, seran  bé llevats en aygua; e posarà açò lo  
Lv 5,4  sos lavis a mantir o a mal o a  bé, e en aquell jurament afermarà sa  
Ex 14,2 és entre Maachdell e la mar, contre  Beelcefon, e devant aquell castell  
Ex 14,9 universa host, era en Hiroch contre  Beelsephon. 10 E com se apropinquàs  
Ex 17,1  en lo qual loch no havia aygua que  begués lo poble. 2 E pledeyà lo poble ab  
Ex 2,2  e parí un fill. E véran ell molt  bell, e amagaren-lo per IIIs mesos. 3 E  
Ex 4,10  no m’hi tremates, car yo no sóm  bell perler, e de aquests III dies yo no  
Ex 4,14 ton frare [*], conech yo que ell és  bell parler. Aquest axirà a encontra teu,  
Lv 23,40  lo primer dia fruyt de arbre molt  bell, e brots del palmer, e rams de arbre  
Ex 26,31  de lli tortís e de obra brodade e  bella, veyrade e ben contexta, 32 lo qual  
Lv 26,10  les coses molt pus velles de les  belles, e les coses velles, sobrevinent  
Ex 28,40  e capells atrasí, a honor e a  belleza. 41 E faràs vestir aquestes  
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Ex 26,31  de obra brodade e bella, veyrade e  ben contexta, 32 lo qual cobriment  
Ex 32,20  en foch e molch-lo entrò que fon  ben manut, e scampà-lo sobra les aygües  
Ex 32,29 vostres frares, per ço que do a vós  benadicció. 30 E en altra dia parlà Moysèn 
Lv 25,21  nostres fruyts?”, 21 donaré la mia  benadicció a vosaltres lo VIè ayn, e farà  
Ex 23,25  Senyor, Déu vostre, per ço que yo  benaesca tos pans e tes aygües, e que lleu 
Ex 20,24  del meu nom; yo vendré a tu e  benayré a tu. 25 E si faràs a mi altar de  
Ex 12,32  dit e parlat. Anats-vos-en e  benaÿts mi. 33 E esforçà’s Agipte de  
Ex 20,11  en lo VII dia, e per amor de açò  beneý Déu lo dia del disapte e’l  
Ex 18,10  de la mà dels agipcians, 10 e dix:  –Beneÿt sia nostre Senyor qui us ha  
Ex 1,3  Lleví, Judàs, 3 Ysachar, Zabulun,  Benihamín, 4 Dan, Naptalí, Gaad, Asser. 5  
Ex 18,9  alegra Jetró per amor de tots los  béns que Déu havia fets a Ysrael, e com  
Lv 8,15  aquell. E pres Moysèn la sanch e  benyà son dit e tenyí los corns de l’  
Lv 9,9  sos fills, en lo qual ell  benyà son dit, e toquà’n lo corn de l’  
Lv 14,27  ha sobra la sua mà sinestra, 27 e  benyar-hi-ha lo seu dit dret e gitar- 
Lv 4,6 en lo tabernacla del testimoni, 6 e  benyarà son dit en aquella sanch e  
Lv 14,16  metrà en la sua sinestra, 16 e  benyarà lo seu dit destra en aquell e  
Lv 14,51  vives, 51 en la sanch de aquell  benyarà lo perdal viu e lo fust e la grana 
Lv 14,6  e la grana e l’hisop, tot açò  benyaràs en la sanch de l’ocell  
Ex 21,18  17 [*] 18 »E com alguns hòmens sa  berallaran e la I farrà l’altre proïsma  
Ex 21,22 la moneda de aquell és. 22 »E si’s  berallaran II hòmens e algú d’ells ferrà  
Ex 39,13  en lo quart, crisòlits e unicles e  beriŀles; e totes aquestes pedres éran  
Ex 28,20  de crisòlits e de unicles e de  berils. E totes aquestes pedras seran  
Ex 18,7  7 Lo qual axí de casa, e soplegà e  besà-lo e saludaren-se ab paraules  
Ex 35,30  nostre Senyor ha apellat lo nom de  Beselehel, fill de Urí, nét de Hur, del  
Ex 38,22  de Aron, sacerdot, 22 les quals  Beselehel, fill d’Urí, nét de Hur, del  
Ex 31,2  2 –Vet que yo apella per nom  Beselxel, lo fill de Urí, nét de Hur, del  
Ex 36,1  36,Tit Capítol XXXVII 1 E faheren  Bestell e Holiap e tots los hòmens savis  
Lv 8,26  Senyor; pa meyns de llevat e una  besteza a manera de crespell salgade d’  
Ex 9,25  en los camps, de l’home tro a le  bèstia, ferí la pedruscade, e tota la  
Ex 11,7  morrà un ca, de l’home entrò a le  bèstia, per ço que sàpien [*] quants  
Ex 12,12  de Agipte, de l’home entrò a le  bèstia, e en tots los déus de Agipte faré  
Ex 19,13  serà asegetat, sia que sia home o  bèstia, no viurà. Mas comensaren a sonar  
Ex 21,34  de la sisterna pach lo preu de la  bèstia que hy serà morta. 35 E si algun  
Ex 22,10  proïsma aze o bou o ovella e tota  bèstia a guardar, e morrà e debeliterà o  
Ex 22,13 son senyor. 13 E si serà menyat per  bèstia, no n’és tingut; e si serà naffrat 
Ex 22,13 n’és tingut; e si serà naffrat per  bèstia a mort, aport so que serà mort e no 
Ex 22,14  14 »E si algú menllaverà  bèstia nenguna de son proïsma e serà  
Ex 22,19  llexeràs viura. 19 »E qui jaurà ab  bèstia, morrà de mort. 20 »Qui farà  
Lv 5,2 nèdea, sia que sia morta per alguna  bèstia o que sia morta per si matexa o per 
Lv 7,21  la sutzura de l’home o de le  bèstia o la cosa de l’homa qui ensutzar  
Lv 17,13  ab vós qui casarà cassa de  bèstia o de voletaria de les quals vos és  
Lv 17,15  cosa de si morta o presa per  bèstia fera, axí dels de la terra com dels 
Lv 20,16  fembra qui’s sotmetrà a qualsevol  bèstia, ansemps muyra ab la bístia; la  
Lv 20,25  pobles. 25 Saperau vosaltres la  bèstia munda de la inmunda e l’ocell  
Lv 20,25 no potluau les vostres ànimes en la  bèstia ne en l’ocell ne en nengunes coses 
Lv 22,8  sua és. 8 Caygut mort ni pres de  bèstia no mengerà ni’s poŀluyrà en ells.  
Ex 2,16  e unplir les picas per abeurar lo  bestiar de lur para. 17 E sobrevengueren  
Ex 3,1  de Median, e com ell amanàs son  bestiar a la ora del desert, ell vench en  
Ex 9,7 tremès Farahó si era mort nengú del  bestiar que posseÿen los fills de Ysrael,  
Ex 9,19  temps. 19 Donques, ajusta are ton  bestiar e tot ço que és en lo camp, hòmens 
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Ex 10,26  Senyor Déu nostre? 26 E tot nostre  bestiar se n’irà ab nós, axí que no ich  
Lv 5,7 »En altra manera, si no porà ofarir  bestiar, ofira II tortres o II coloms a  
Lv 7,26  en menyar, axí de ocells com de  bestiar; 27 tota ànima qui menyarà sanch  
Lv 20,15 vosaltres. 15 »Qui ab bèsties ni ab  bestiar participarà, de mort muyra; la  
Lv 25,7 qui habita ab tu; 7 a les bísties e  bestiar les coses que nexen daran pastura. 
Ex 9,21  Déu llexaren lurs serfs e lus  bestiars en lurs camps. 22 E dix Déu a  
Ex 9,20  que fecen dezar lurs serfs e lus  bestiàs per cases, 21 e aquells qui  
Ex 9,22  sobre los hòmens e sobre les  bèstias e sobra le herba del camp, e en  
Ex 8,18  poys axí en los hòmens com en les  bèsties. 19 E digueren los encantadors  
Ex 9,9 e serà sobre los hòmens e sobre les  bèsties de tota la universa terra de  
Ex 9,10  en tots los hòmens e en totes les  bèsties. 11 E no poguéran los encantadós  
Ex 9,19  tot ço que és en lo camp, hòmens e  bèsties, cor tot ço e quant serà trobat al 
Ex 11,5  e tots los primers nats de les  bèsties. 6 E serà gran clamor en tota la  
Ex 12,29  e tots los primers nats de les  bèsties. 30 E llevà’s Farahó de nits, e  
Ex 12,38  pujà ab ells, e ovelles e bous e  bèsties [*]. 39 E cogueren la pasta que  
Ex 13,2  Ysrael, axí dels hòmens com de les  bèsties, cor meus són tots. 3 E dix Moysèn 
Ex 13,15  hòmens entrò al primer nat de les  bèsties. E per amor de açò yo sacrifich a  
Ex 17,3  nós e nostres filles e nostres  bèsties de set? 4 E cridà Moysèn a Déu  
Ex 22,31  carns qui seran mortes per altres  bèsties, mas gitar-les-hets als cans.  
Ex 23,11  e ço que hy romendrà menjaran les  bèsties del camp; e açò matex faràs de ta  
Ex 23,29  dasert, per ço que no crèsquan les  bèsties contre tu; 30 poch a poch scamparé 
Lv 1,2  vosaltres a nostre Senyor, de les  bèsties, dels bous e de les ovelles  
Lv 7,24  no manyarets; 24 lo sèu de les  bèsties morteÿnes per si o de aquelles qui 
Lv 7,24  qui seran mortes per altres  bèsties haurets en vostros diversos usos,  
Lv 19,19 »Les mies lleys conservau. Les tues  bèsties no faràs participar ab animals de  
Lv 20,15  peccat entra vosaltres. 15 »Qui ab  bèsties ni ab bestiar participarà, de mort 
Ex 21,19  ’s llevarà e irà defora sobre son  bestó, serà ignosent aquell qui’l farí,  
Ex 37,1  37,Tit Capítol XXXVIII 1 E féu  Betseleel la arque de fust de setim, e  
Lv 26,5  arbres seran complits; 5 reebrà la  betuda de les messes la venema, e la  
Lv 19,20  ni donada a llibertat, seran  betuts abdosos e no morran, car no fonch  
Ex 7,21  lo riu e no poguéran los agipcians  beura [*], e fo sanch en tota la terra de  
Ex 7,24  flum per trobar aygua que podessen  beura, cor no podían beura de la aygua del 
Ex 7,24  que podessen beura, cor no podían  beura de la aygua del flum. 25 E foren  
Ex 15,23  vengueren en Maroch, e no poguéran  beura les aygües de Maroch per ço com éran 
Ex 32,6  e asech-se lo pobla a menyar e a  beura, e llevaren-sa a juguar. 7 E parlà 
Ex 32,20  les aygües e donà les aygües a  beura als fills de Ysrael. 21 E dix a  
Ex 17,6  pedra de Horep, e axirà aygua que  beurà lo poble; enperò farràs aquella  
Lv 10,9  pot enbriaguar; per ço que no’n  beuràs tu ne tos fills com intreràs en lo  
Ex 15,24  lo poble contre Muysèn dient: –Què  beurem? 25 Aquell apellà nostre Senyor, e  
Lv 11,34  seran no nèdeus, e tota cosa que  beurets llíquida de tots los vaxells serà  
Ex 17,11  les mans, Irael vensia, e com  bexave la mà, Amalech sobrave. 12 E les  
Ex 4,27  axí a carrera en lo munt de Déu e  bezà-lo. 28 E racomtà-li Moysèn totes  
Ex 39,24  magranes axí ordonat aportave lo  bisba com aministrave a Déu, axí com  
Lv 8,7  7 e vestí-li lo vestiment de  bisba de lli e lo braguer, e vestí a ell  
Ex 22,5  o vinya ab foch, o hy llexerà sa  bístia per ço que pexa aquí, sertes del  
Lv 18,23  car abominació és. 23 »Ab nenguna  bístia no participaràs ne t’enllegiràs ab 
Lv 20,15  participarà, de mort muyra; la  bístia matau. 16 »La fembra qui’s  
Lv 20,16  bèstia, ansemps muyra ab la  bístia; la sanch llur sia sobre ells. 17  
Lv 24,21 de açò serà destret. 21 »Qui matarà  bístia, dar-n’ha altra per aquella; qui 
Lv 25,7  palagrí qui habita ab tu; 7 a les  bísties e bestiar les coses que nexen  
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Lv 26,6  qui us despert, car llavaré males  bísties e lo coltell no pessarà vostres  
Lv 26,22  22 e faré vanir en vosaltres  bísties dels camps que destrovèsquan a  
Lv 26,22  a vosaltres e a vostres  bísties e apoquesquen vostres coses totes, 
Ex 4,6  hach meza, trach-le’n massella  blanca com a neu. 7 E dix-li Déu: –Torna 
Ex 16,31 com era quaix senblant a saliandre,  blanch, e la sua sabor quax semblant a  
Lv 13,4  departit. 4 »Mas si serà lluent e  blanch a la plaga en la cotna e la carn no 
Lv 13,21  prevera que no haurà en ella cabel  blanch, e ella no serà pus pregon del coyr 
Lv 13,25  e si en ella és tornat cabel  blanch e la visió pregona pus avant del  
Lv 19,32 lo Senyor Déu vostre. 32 »Devant lo  blanch de cabells te llevaràs. Honra la  
Lv 13,10  e com en la cotna serà color  blancha e los cabells muderan llur color e 
Lv 13,3  la llepra en la cotna e los pèls  blanchs mudats, aquella color és espèsia  
Lv 13,26  és [*]; 26 e si los pèls no seran  blanchs ni la plaga no serà pus pregon que 
Lv 13,24  hage cremada e la senadura serà  blanqua o roge, 25 considera aquella lo  
Lv 13,28 esclatada, llepra és; 28 e si starà  blanqua en son lloch, no asats clara, de  
Lv 13,42  en la calvura e en lo cugurós serà  blanqua color o roge, 43 e açò veurà lo  
Lv 13,19  lo loch de l’ulcus serà sicatrix  blanque o sostsroge, sia amenat al  
Lv 13,38  o fembra en lo qual és la cotna  blanque, 39 jutge aquells lo secerdot; e  
Lv 13,39  que no és llepra mas màcula color  blanque e l’home és munda. 40 »Homa a qui 
Lv 13,13 nèdea per ço cor tota és tornada en  blanquor; home és munda. 14 E con la carn  
Lv 13,16 és. 16 E ci altra vegade tornarà en  blanquor e tot l’homa cobrirà, 17  
Lv 13,20  [*] e los pèls si són tornats en  blanquor, e si axí és, comdepnar-l’ha  
Lv 13,39  lo secerdot; e si veurà que la  blanquor pendrà en color sotsescura, sàpia 
Lv 21,20  si serà llaganyós, si haurà  blanqura en los ulls, si ha continuada  
Lv 19,9  de son poble. 9 »Com segareu los  blats de la tua terra, no segueràs fins a  
Lv 27,30  »Tots delmes de la terra, [*] dels  blats, vulles dels fruyts dels arbres, del 
Ex 25,4  aur e argent, e coure e arams, 4 e  blau e porpre e color de grana, e lli e  
Ex 26,1  axí X cortines de lli tortís e de  blau color de grane [*], e faràs varietat  
Ex 26,31  lo mont. 31 »E faràs cubriment de  blau, de porpre, de color vermella, de lli 
Ex 26,36  un hom entra en lo tebernacle, de  blau e de porpre, de color vermella e lli  
Ex 27,9  contre migjorn serà la cortina de  blau de lli tortís, de C colzes de lonch  
Ex 27,16 cort haurà la cortina XX colzes, de  blau e de porpre, de color vermella e de  
Ex 28,5 pendran lo drap de color d’or e de  blau e de porpre, de color vermella e de  
Ex 28,6  color de drap d’or e de color de  blau e de porpre e de grane, e de lli  
Ex 28,8  sua obra serà veyrada d’aur e de  blau e de porpre e de color vermella e de  
Ex 28,15  de l’ephot. Faràs ell d’or e de  blau e de porpre e de color vermella e de  
Ex 28,28 los anells sobra los musclos ab fil  blau, axí que sia feta e romangue la  
Ex 28,33  tot entorn, faràs magranes de  blau e de porpre e de color vermella sobre 
Ex 28,37  37 E lligaràs aquella ab fill  blau, e serà sobraposada a la sàvena 38  
Ex 35,6  al Senyor: or e argent e aram 6 e  blau e porpra e color vermella, e lli  
Ex 35,23  ne porpre e color vermella, ne  blau, ne coyrs de guodemessins e pèlls de  
Ex 35,35 obra brondade e tallade [*], axí de  blau [*] com en color vermella e en lli,  
Ex 36,8  X cortines de lli tortís e  blau e porpra e color vermella †e  
Ex 36,35  d’or. 35 E féran la claustra de  blau e de grana e de color vermella e de  
Ex 38,18  de la cort de obra obrade de  blau e de porpre e de color vermella e lli 
Ex 38,23  era mestra de fusta e de texir de  blau e de porpra e de color vermella e de  
Ex 39,1  39,Tit Capítol XL 1 E de or,  blau e de porpra e de color vermella e de  
Ex 39,2 Senyor a Moysèn. 2 [*] efot [*], de  blau e de porpra e de color vermella e de  
Ex 39,3 cusiren-les ab fill qui fos entra  blau e entra la porpra e entra la color  
Ex 39,8 obra nobla axí com lo ephot, d’or,  blau e de porpre e de color vermella e de  
Ex 39,20  de obra de tixedor mesclat de  blau, 21 e la capulla en la sobirane part  
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Ex 39,22  los talabans del pali magranes de  blau e de porpre e de color vermella e lli 
Ex 39,28  braguer atrecí de lli tortís e de  blau e de porpra e de color vermella, obra 
Ex 39,30  Senyor; 30 e estrangueren ab fill  blau ab lo mitre, axí com manà nostre  
Ex 28,31  faràs la gonella de lo ephot tota  blave, 32 enmig loch de la qual serà lo  
Ex 36,11  d’altra part. 11 E féu bagues  blaves a les vores de les cortines de  
Lv 24,11  ab un hom de Ysrael, 11 e com  blesmàs lo nom del Senyor e malaýs a ell,  
Lv 24,23  e aduguéran aquell qui havia  blesmat fora les tendes e ab pedres lo  
Lv 24,14  perlà a Moysèn 14 dient: –Trau lo  blestomador fora les tendes, e pozen tots  
Lv 24,16  Déu, porterà son peccat, 16 e qui  blestomarà lo nom de nostre Senyor, de  
Lv 24,16  que sia ciutadà o sia pelagrí que  blestomerà lo nom del Senyor, de mort  
Ex 21,25  per cremament, naffre per naffre,  bleveza per bleveza. 26 »E com ell ferrà  
Ex 21,25  naffre per naffre, bleveza per  bleveza. 26 »E com ell ferrà l’ull de son 
Ex Inc Èxodus, que és lo segon libra de la  Blíbia. 1,Tit Capítol primer 1 Aquests són 
Lv 23,31  de obra no fareu en aquell. Custum  bo per a tostemps a vosaltres serà en  
Lv 27,10  millor que lo mal ni piyor que lo  bo, la qual cosa si’s muderà en aquell  
Lv 27,12  12 lo qual jutgerà si serà  bo o mal, e ordonarà preu, 13 lo qual preu 
Lv 27,33  al Senyor, 33 e no serà alegit  bo ni mal ni per altre serà mudat; e si  
Ex 36,19  demont aquestes de pells de  boch. 20 E féu les pots del tabernacla de  
Lv 10,16  serquàs entra aquestes coses lo  boch cremat qui era ofert per peccat,  
Ex 4,10  tu has perlat. E he enpetxade la  bocha, e só tart de bocha e de lengua. 11  
Ex 4,10 he enpetxade la bocha, e só tart de  bocha e de lengua. 11 E dix Déu a ell:  
Ex 4,11  11 E dix Déu a ell: –Qui féu la  bocha de l’homa, o qui ha fabregat lo  
Ex 4,12  Donchs, are vé e yo saré en la tua  bocha, e ensenyar-t’he què perlaràs. 13 
Ex 4,15  ab ell e posa la mia paraule en la  bocha de aquell, e yo saré en la tua bocha 
Ex 4,15  de aquell, e yo saré en la tua  bocha e en la sua, e mostraré a vosaltres  
Ex 4,16  tu al pobla, e ell serà en la tua  bocha, e tu seràs en aquelles coses que  
Ex 13,9  Senyor sia tots temps en la tua  bocha, cor ab fort mà tregué a tu nostre  
Ex 17,13  Jozuè e Amalech e son poble en  bocha de coltell. 14 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 23,13  déus, ne no sia oït en vostra  bocha. 14 »III festes a mi per sengles  
Ex 26,14  faràs altre cobriment de pells de  bochs. 15 »E faràs les taules stants  
Ex 39,33  e la cuberta de les pells dells  bochs, 34 e la claustra, e l’arque del  
Ex 8,20  dit Déu a Moysèn. 20 [*] –Lleve’t  bon matí e està devant Farahó, e axiràs a  
Ex 35,25  25 E les fembres aportaren de  bon cor jasins e boquines e propra e color 
Ex 3,8  los-he de aquesta terra en terra  bona e delitoza, terra fluent de llet e de 
Ex 18,17  de aquell. 17 E dix Jetró: –No és  bona cosa la que tu fas. 18 En va treball  
Ex 25,6  odorans e ungüents e temihama de  bona odor, 7 e pedres de unicle e pedres  
Ex 30,34  són stacte e ònicha e càlbenum de  bona odor, e ensens bé lluent, aytant de  
Ex 35,21  devant Moysès, 21 e ofariren de  bona voluntat e devota les promícies a  
Ex 40,25  25 e perfumà sobra ell perfum de  bona odor, axí com manà Déu a Moysèn. 26 E 
Lv 27,2  »Hom qui haurà fet promesa e de  bona voluntat haurà atorgat a Déu la sua  
Lv 27,14  aquella lo sacerdot si és  bona o mala, e segons lo preu que per ell  
Ex 35,25  aportaren de bon cor jasins e  boquines e propra e color vermella e pells 
Ex 5,7  lo rostoll en les mesces, e al  bosch le lenya; 8 e ajustats sobra ells e  
Lv 22,24  qual haurà neletats o llevats los  botons no presentareu al Senyor, e en la  
Ex 19,19  a tots terribble, 19 e lo so de la  botzina anave crexent molt més. E Moysèn  
Ex 20,18 veya los lamps e oÿa les veus de la  botzina e veya lo munt fumar, e per açò,  
Ex 19,16  aquell. E fo oÿde veu gran de  botzines per esmayar, e tamé’s lo poble  
Ex 20,10  ni ton serf ne ta sirventa, ni ton  bou ni ton aze, ni ton pelegrí qui és  
Ex 20,17  son servent ne sa serventa, ni son  bou ni son aze, ne res que d’equels sia.  
Ex 21,28  jaquesque anar franchs. 28 »E si  bou ferrà homa ab corn o a fembra e  
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Ex 21,28 a fembra e morran, sia allapidat lo  bou e no sien menyades les sues carns, e  
Ex 21,28  les sues carns, e lo senyor del  bou serà quiti de açò; 29 mas si lo bou  
Ex 21,29 bou serà quiti de açò; 29 mas si lo  bou haurà acustumat de fferir ab lo corn  
Ex 21,29  e ell auciurà hom o fembra, lo  bou sia allapidat; e si son senyor ho  
Ex 21,31  fill o filla serà escornade per lo  bou, senblant mateix sentència. 32 E si  
Ex 21,32  senyor XXX sicles de argent, e lo  bou sia allapidat ab pedres. 33 E si algú  
Ex 21,33 no la cobrirà, [*] a’quella, caurà  bou o aze, 34 lo senyor de la sisterna  
Ex 21,35  que hy serà morta. 35 E si algun  bou nefrarà altre bou que sia d’altre, e  
Ex 21,35  35 E si algun bou nefrarà altre  bou que sia d’altre, e aquell morrà,  
Ex 21,35  d’altre, e aquell morrà, vènan lo  bou aquell e depertèsquan entra si [*]. 36 
Ex 21,36  36 E si sabia son senyor que’l  bou farís del corn hir o are ha IIIs dies  
Ex 21,36  senyor, sertes ell deu esmanar lo  bou, e lo bou mort sia seu. Ex 22,Tit  
Ex 21,36 sertes ell deu esmanar lo bou, e lo  bou mort sia seu. Ex 22,Tit Capítol XXIII  
Ex 22,1  XXIII 1 E si algú enblerà ovella o  bou e l’auciurà o’l vendrà, pach per un  
Ex 22,1 l’auciurà o’l vendrà, pach per un  bou sinch bous, e IIII ovelles per una  
Ex 22,4  ell ço que haurà anblat [*], o sia  bou o aze o ovella, restetuesqua-ho en  
Ex 22,9  9 e sobre cosa de culpa, axí en  bou com en aze com en ovella o en  
Ex 22,10  algú comenerà a son proïsma aze o  bou o ovella e tota bèstia a guardar, e  
Ex 23,4  en lo plet. 4 »E si encontreràs  bou de ton amich o aze arrant, retornar- 
Lv 9,2 dix Aron: 2 –Prin un vadell fill de  bou per peccat e un ariet en holocaust, e  
Lv 9,4  sens màculla en holocaust, 4 lo  bou e l’ariet per pasificament, e  
Lv 9,18  del matí. 18 E deguollà lo  bou e l’ariet en sacrifici pacificabla  
Lv 17,3 home dels fills de Ysrael que alcia  bou o ovella o cabra, en la albergada o  
Lv 22,23  sobre la ara del Senyor. 23 »Lo  bou i la ovella ab la orella tellada e la  
Lv 27,26  pot santifiquar ni votar: vulles  bou, vulles ovella, serà del Senyor. 27 La 
Lv 22,27  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 27  –Bou o ovella o cabra, com serà  
Ex 9,3 serà gran pastelència sobre [*] los  bous e les ovelles.” 4 E féu Déu grans  
Ex 10,9  e ab nostres ovelles e ab nostros  bous e ab tot nostre arnès, cor gran festa 
Ex 12,32  dit. 32 Vostres ovelles e vostres  bous prenets, axí com havets dit e parlat. 
Ex 12,38  gran qui pujà ab ells, e ovelles e  bous e bèsties [*]. 39 E cogueren la pasta 
Ex 20,24  e vostres ovelles e vostros  bous en tot loch en lo qual serà memòria  
Ex 22,1  o’l vendrà, pach per un bou sinch  bous, e IIII ovelles per una ovella. 2 E  
Ex 22,30  tos fills daràs a mi, 30 e de tos  bous e de tes ovelles faràs semblantment:  
Ex 23,12  sessaràs, per ço que reposen los  bous e tos àzens, e que †resesquen† los  
Ex 34,3  ab tu en lo munt, ne ovelles ne  bous no pasturen en aquell, ni d’equí  
Ex 34,19  meu de tots los animals, axí de  bous con de ovelles serà meu. 20 E lo  
Lv 1,2 nostre Senyor, de les bèsties, dels  bous e de les ovelles sacrificarets  
Lv 1,3  serà la llur oferena [*] de  bous, oferrà a mi lo mascle net, devant la 
Lv 3,1  serà lur do, axí com de  bous, aquell que sacrificarà, sia mascla o 
Lv 7,23  als fills de Ysrael. »Lo sèu dels  bous e de les ovelles e de les cabres no  
Lv 22,19  Mascla sens màcula serà dels  bous o de ovelles o de cabres; 20 si  
Lv 22,21 o voluntàriament, presentant axí de  bous com de ovelles, sens màcula la  
Lv 27,32 de aquells. 32 Tots los delmes dels  bous e de ovelles e de cabra que sots la  
Ex 2,3  selar, féran una arqueta de  bova e enbraguaren-la de brach, e  
Ex 25,29  e ses culleras e sos mortés e sos  boxs [*] de fin or pur. 30 E posaràs sobre 
Ex 6,18  foren: Aram e Asuar e Ebron e  Boziball. E los anys de Caad foren  
Ex 6,6 de la servitut dels hebreus, [*] ab  braç estès e ab grans juýs, 7 e pendré vós 
Ex 15,16  sobre ells en la grenesa del teu  braç. Senyor, ells sien fets no movents  
Ex 35,22  los hòmens e les fembres aportàran  braçaleres e anells d’or e orelleras e  
Ex 1,14  e faÿen-los fer rayolles de  brach mesclat ab palla, e ab tot servey en 
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Ex 2,3  de bova e enbraguaren-la de  brach, e enpaguntaren-la, e maséran-hi 
Ex 5,7  al poble per mesclar-la ab lo  brach de les rajolles, ne llenya per coura 
Lv 14,42 haurà llevades aquelles, e ab altra  brach farà axelbar la terra de la casa. 43 
Ex 28,4 e guonella de lli estreta, e oral e  braguer. E faran vestiments sants a Aron,  
Ex 39,28  d’ells, de lli tortís, 28 e lo  braguer atrecí de lli tortís e de blau e  
Lv 8,7  lo vestiment de bisba de lli e lo  braguer, e vestí a ell lo pali e demunt li 
Ex 28,42  ofici de sacerdots. 42 E fé a ells  braguers de lli per cobrir lur carn de lur 
Ex 39,3  e de lli tortís, 3 [*] e tellà  †bragues† d’or, e cusiren-les ab fill  
Ex 39,27  e corones ab lurs corns [*], 27 e  bragues a cascú d’ells, de lli tortís, 28 
Lv 6,10  10 E lo sacerdot vesta guonella e  bragues de lli sobre sa carn, e pendrà les 
Lv 16,4  4 e vesta la gonella de lli e  bragues de lli per ço que sel ses  
Ex 28,39  de lli, e faràs sàvena de lli e  bragués, e faràs-ho de obra bresquade d’ 
Ex 28,40  de drap de lli, e faràs a ells  bragués e capells atrasí, a honor e a  
Ex 29,8 -has guonelles de lli, e senyiràs  bragués 9 a Aron e a sos fills, e posaràs  
Lv 8,13  de guonelles de lli e senyí a ells  bragués e posà en ells mitra, axí com  
Ex 25,31  canelobra sos peus e sa cana e ses  branques e sos poms e ses flos de aur net. 
Lv 16,12  lo ensencer e unple’l de les  brazes de l’altar, e tanent en la mà meta 
Ex 28,39 lli e bragués, e faràs-ho de obra  bresquade d’or. 40 E faràs als fills de  
Ex 36,8 color vermella †e capitells† e obra  brodada, 9 de les quals la un havia de  
Ex 39,28 de porpra e de color vermella, obra  brodada, axí com manà nostra Senyor a  
Ex 26,31  vermella, de lli tortís e de obra  brodade e bella, veyrade e ben contexta,  
Ex 27,16  vermella e de lli tortís, obra  brodade. Les sues colones seran IIII, e  
Ex 28,6  e de grane, e de lli tortís, obra  brodade, 7 de abdues les spatlles juyens  
Ex 28,15  »E faràs a l’hosen [*] juý, obra  brodade, axí com la obra de l’ephot.  
Ex 36,35  vermella e de lli tortís, obra  brodade e vayra e destincta, 36 e IIII  
Ex 39,3 e entra lli, per ço que fessen obra  brodade e’n poguessen cosir ab les primes 
Ex 39,1  e de lli tortís faéran draps  brodats a obs de la santadat, dels quals  
Ex 39,41 la tenda aperellada [*], 41 e draps  brodats a servir en la santadat per Aron e 
Ex 32,17  de nostra Senyor. 17 E oý Jozuè lo  brogit del pobla, e dix a Moysèn: –Crits  
Ex 35,35 la siència per ço que fesen la obra  brondade e tallade [*], axí de blau [*]  
Lv 25,5  la podaràs; 5 les coses que per si  brota la terra no les culliràs, e los  
Lv 26,4  temps, 4 e la terra engenrarà son  brotament, e de fruyts los arbres seran  
Lv 26,20  serà en va, no girminarà la terra  brotament ni los arbres no daran fruyts.  
Ex 1,7  e cresquéran e germinaren e  brotaren molt, e compliren la terra. 8 E  
Lv 19,23  caps dels menbres; los brots qui  broten seran inmundes a vosaltres ni  
Lv 19,23 -n’heu los caps dels menbres; los  brots qui broten seran inmundes a  
Lv 23,40  dia fruyt de arbre molt bell, e  brots del palmer, e rams de arbre spes de  
Lv 11,22  sobra terra, 22 [*] axí com és  bruguos segons son genus [*]. 23 E  
Ex 12,9 e lo cap e los peus de aquell e los  budells menyarets. 10 E no romendrà d’ell 
Ex 29,13 E pendràs tot lo grex qui cobra los  budells, e la ratela del fetge, e lo grex  
Lv 1,9 de dins, axí com la fraxura 9 e los  budells e los peus, seran bé llevats en  
Lv 1,13  que ho crem lo foch; 13 emperò los  budells e los peus llaveran ab aygua e  
Lv 4,11  ab lo cap e ab los peus e ab los  budells e ab los fems, 12 e ab tot lo  
Lv 8,21 lo foch, 21 llevats primerament los  budells e los peus, e l’ariet tot ensès  
Lv 8,25 lo grex qui cobre los ronyons e los  budells [*] e abdozos los llombles pres, e 
Lv 9,14  a foch, 14 llevats primerament los  budells ab aygua e los peus. 15 E ofarí- 
Ex 10,13 Agipte, e nostre Senyor tremès vent  bufant tot aquell dia e aquella nit; e lo  
Ex 10,13 aquella nit; e lo matí fet, lo vent  bufant, levaren-ce los llegosts, 14 e  
Ex 14,21 sobre la mar, menà Déu lo vent fort  bufant que bufàs tota la nit, e mès la mar 
Ex 10,19  e pregà nostre Senyor, 19 que féu  bufar lo vent demantinent de occident molt 
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Ex 14,21  menà Déu lo vent fort bufant que  bufàs tota la nit, e mès la mar en sech. E 
Ex 8,3  tots los térmens ab granotes, 3 e  bulliran tots los flums de granotes, e  
Lv 13,2  sa cotna serà nada diversa color o  busanya o pústula o nexensa axí com de  
Ex 19,13 no viurà. Mas comensaren a sonar la  butzina, llavors puyen al munt. 14 E  
Ex 6,23 Anasaon, la qual parí a ell Nadap e  Buy e Alazar e Thamar. 24 E los fills de  
Ex 24,6 la en un vaxell, e la part romanent  buydà sobre l’altar. 7 E pres lo libre  
Lv 9,12 -li la sanch d’aquell, la qual él  buydà entorn de l’altar e desobra. 13 E  
Lv 4,7 e tot l’altra romanent de la sanch  buydarà en lo fonament de l’altar de l’  
Lv 14,17  17 e l’oli que romandrà en la mà  buydarà sobre l’estrem de la orella dreta 
Ex 23,15  de Agipte. E no aparràs devant mi  buyt. 16 »E la solempnitat del mes, la  
Ex 34,20  raembràs, e no aparràs devant mi  buyt. 21 »VI dies obreràs, e en lo dia  
Ex 3,21  e com vós na axirets, no axirets  buyts, 22 e demanarà la fembra a ce veÿna  
Ex 27,9  cortina de blau de lli tortís, de  C colzes de lonch un llats tindrà en  
Ex 27,11  llats de tremuntana una cortina de  C colzes de llonch, e XX colones, e XX  
Ex 27,18  18 E lo palau haurà de longueza  C colzes, e de ample L colzes, e V colzes  
Ex 38,9  la playe austral de lli tortís, de  C colzes, 10 e XX colones de aram ab lurs  
Ex 38,26  DCIIIMªDL pesses. 26 Foren enperò  C quintàs de argent, dels quals foren  
Ex 38,27 vel de la claustra. 27 E foren fets  C fonaments a manera de pilars, de C  
Ex 38,27  C fonaments a manera de pilars, de  C quintàs, [*] cascú. 28 E de Mª e DCCLXXV 
Lv 26,8  8 pasaguiran V de vosaltres a  C estrangers, e C de vosaltres a XM, e  
Lv 26,8  V de vosaltres a C estrangers, e  C de vosaltres a XM, e cauran los vostros  
Ex 11,7  los fills de Ysrael no morrà un  ca, de l’home entrò a le bèstia, per ço  
Ex 6,16  per lurs cognisions: Guersson e  Caad i Merarí. E los anys de la vida de  
Ex 6,18  lurs cognisions. 18 E los fills de  Caad, fills de Lleví, foren: Aram e Asuar  
Ex 6,18  e Ebron e Boziball. E los anys de  Caad foren CXXXIII. 19 E los fills de  
Ex 21,4  seran del senyor, e ell axirà per  cabal ab son vestit. 5 E si dirà lo serf:  
Lv 23,42  habitaran en les casades de les  cabanes, 43 perquè sàpien los que vendran  
Lv 23,43  vendran aprés de vosaltres que en  cabanes fiu habitar los fills de Ysrael  
Lv 23,34 les festes dels Tabernaclas, ço és,  Cabanyelles, per VII dies al Senyor. 35  
Lv 13,21  lo prevera que no haurà en ella  cabel blanch, e ella no serà pus pregon  
Lv 13,25 lo secerdot; e si en ella és tornat  cabel blanch e la visió pregona pus avant  
Lv 13,10  la cotna serà color blancha e los  cabells muderan llur color e aquella carn  
Lv 19,27  27 ni en redó no us tolreu los  cabells ni us reureu la barba, 28 ni sobra 
Lv 19,32 Déu vostre. 32 »Devant lo blanch de  cabells te llevaràs. Honra la persona del  
Lv 13,30  pregon més avall del cuyr e en ell  cabels roigs menuts, ensutzat és, cor  
Lv 13,31  alçada agual de la cotna, e los  cabels negres, tengua aquell per VII dies, 
Lv 13,32 si veurà que no sia esclatada e los  cabels seran en lur color e lo lloch de la 
Lv 13,36  prevera la plaga uberta e [*] los  cabels mudats, apartament jutgerà ell  
Lv 13,37  37 e si la plaga sterà plana e los  cabels negres, porà hom conèxer que l’hom 
Lv 13,40  és munda. 40 »Homa a qui cahen los  cabels del cap i és calp, munda és. 41 [*] 
Ex 16,33  mit-hi aytante magne com ne porà  caber en un almut, e estoge’l devant  
Ex 28,32  32 enmig loch de la qual serà lo  cabès, e entorn serà d’ell com a ora d’  
Ex 26,7  una tenda. 7 »E faràs, de pèl de  cabra, a obs de cobrir lo tebernacle, XII  
Lv 3,12  a nostre Senyor. 12 »E si serà  cabra la lur oferta e offarran aquella a  
Lv 4,28 e que conegua son peccat, ofira una  cabra nèdea, 29 e pos la mà sobra lo cap  
Lv 5,6  6 ofira I anyell del folcat o I  cabra, e orerà per ell lo sacerdot e per  
Lv 17,3  de Ysrael que alcia bou o ovella o  cabra, en la albergada o fora la  
Lv 22,27  a Moysèn dient: 27 –Bou o ovella o  cabra, com serà engendrade, per VII dies  
Lv 27,32  delmes dels bous e de ovelles e de  cabra que sots la verga de pastor passen,  
Ex 25,4  grana, e lli e cordovà e pells de  cabres 5 e pells de moltons [*] e pells  
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Ex 35,6  vermella, e lli tortís e pèlls de  cabres, 7 e pells de moltons vermelles  
Ex 35,23 ne coyrs de guodemessins e pèlls de  cabres ne pells de moltons tintes de  
Ex 35,26  e pells vermelles 26 e pèlls de  cabres; tot açò faeren per lur pròpria  
Ex 36,14  a manera de flaçades de pèlls de  cabres axí per cobrir sobra lo traginat  
Lv 1,10 és son sacrifici, e de moltons e de  cabres, lo holocaust sia d’un ayn, e  
Lv 4,23  a nostre Senyor, un cabrit de les  cabres que sia net, 24 e posa la sua mà  
Lv 7,23 dels bous e de les ovelles e de les  cabres no manyarets; 24 lo sèu de les  
Lv 22,19  serà dels bous o de ovelles o de  cabres; 20 si màcula haurà, no la  
Ex 23,19 casa del Senyor ton Déu. »No cogues  cabrit ab la let de sa mara. 20 »Vet que  
Ex 34,26 casa del Senyor ton Déu. »No coguas  cabrit ab llet de sa mara. 27 E dix nostro 
Lv 4,23 ofira sacrifici a nostre Senyor, un  cabrit de les cabres que sia net, 24 e  
Lv 7,18  qualquequal ànima qui aytal  cabrit meynspresarà, serà causa de lleig  
Lv 9,3  als fills de Ysrael: “Pranets un  cabrit per peccat e I vadell e un anyell  
Lv 9,15  per lo peccat del poble. E pres lo  cabrit del sacrifici del poble e deguollà  
Lv 16,8  sobra cascú: un a Déu e l’altra a  cabrit «ne trematrà» a Zazell; 9 e les  
Lv 16,10  a Déu per peccat, 10 e l’altre  cabrit «ne tremès» a Zazell, posarà viu  
Lv 16,15  15 »E com haurà deguollat lo  cabrit per lo peccat del poble, escamp la  
Lv 16,18  e aportarà la sanch del tor e del  cabrit e gitarà aquella sobre los corns de 
Lv 16,20  e l’altar, adonchs ofira lo  cabrit viu. 21 E posade cascuna mà sobre  
Lv 16,22  hom, 22 e portar-se-n’ha lo  cabrit sobra lo seu cap totes les llurs  
Lv 16,26  »E aquell qui haurà llexat anar lo  cabrit llevarà sos vestiments e son cors  
Lv 16,27  en la albergada. 27 E lo tor e lo  cabrit que seran deguollats per peccat,  
Lv 23,19 en olor molt suau al Senyor. 19 E I  cabrit per lo peccat fareu, e II anyells  
Lv 16,5 la multitud dels fills de Ysrael II  cabrits per peccat e un moltó en  
Lv 16,7  la sua casa. 7 E ferà astar los II  cabrits devant Déu a le porte del  
Ex 26,6  d’or ab què junyiràs les cortines  cade una a sa par, e axí serà’n feta una  
Ex 26,19  IIs desots cascuna taula e en  cade angle. 20 E en lo llats segon del  
Ex 36,13 que havien cascuna L anses, e axí a  cade llats de cortina ell féu L anells d’ 
Ex 16,18  com mesurave no’n trobave més;  cadehú ne justave segons que n’havia  
Ex 28,14  E faràs encastaments d’or 14 e II  cadenes d’or net, la una ten gran con l’ 
Ex 28,14  elles d’obre espessa, e daràs les  cadenes sobre los encastaments de les  
Ex 28,22  22 E faràs sobra llo hosen dues  cadenes d’or pur que s’ajusten ensemps,  
Ex 28,25  d’equell, 25 e aquelles matexes  cadenes de l’estrem donarà sobra abdós  
Ex 39,15 son nom. 15 E feren sobra lo hossen  cadenes d’or net en dobla, 16 e II  
Ex 39,17  de l’hossen, 17 e donacen les  cadenes de cascun llats sobirà de l’  
Ex 39,18 e de aquell anell partien altres II  cadenes d’or, e devallaven per les  
Ex 39,19  19 E de cascun llats venien tenbé  cadenes qui pranien los II anells de l’  
Lv 26,13  a ells, qui he trencades les  cadenes de vostros caps perquè caminàceu  
Lv 20,12  12 »Si algú dormirà ab sa nora,  cadescú muyra, car gran peccat han comès;  
Lv 20,13  lo mascla ab participació famanil,  cadescú ha fet coses que no són de parlar: 
Lv 24,5  e couràs de aquella XII pans que  cadescú haurà II delmes, 6 dels quals de  
Lv 25,10  terra, car ell és jubileu, [*] e  cadescú retornarà a le companya primera,  
Lv 19,3  yo sant só, Senyor Déu vostre: 3  »Cadescú la mara e son para tema. »Los  
Ex 9,26  on éran los fills de Ysrael, no’n  caech gens. 27 E tremès Farahó e apellà  
Lv 13,40  e l’home és munda. 40 »Homa a qui  cahen los cabels del cap i és calp, munda  
Lv 19,10 le tua vinya los reÿms ne los grans  cahens no’ls colliràs, mas als pobres e  
Lv 11,8 carns de aquells no mengets e llurs  calabrines mortehines no toquets, cor no  
Ex 30,23  CCL sicles, e canella qui és dita  calami CCL sicles, 24 càssia D sicles en  
Ex 30,34  axí com són stacte e ònicha e  càlbenum de bona odor, e ensens bé lluent, 
Lv 6,21 en paella ab oli, e oferran aquella  calent en odor de suavitat a nostre  
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Ex 19,9 ell Déu: –Ya are vendré a tu en una  calige de nuu per ço que m’oja perlar lo  
Ex 20,21  de lluny, e Moysèn se acostà a le  calige en què era Déu. 22 E dix Déu a  
Lv 10,3  seré glorificat. E com ho oý Aron,  callà. 4 E apellà Moysèn Misael e  
Ex 14,14  se combatrà per vós. E per ço,  callats vosaltres. 15 E dix Déu ha Moysèn: 
Lv 13,40 a qui cahen los cabels del cap i és  calp, munda és. 41 [*] 42 mas [*] en la  
Ex 3,5  –No t’acostes ací. Descalce’t lo  calsament de tos peus, com lo loch en què  
Lv 13,43  dupta de llepra que és nada en la  calva. 44 »E qualque home serà toquat de  
Lv 13,42  munda és. 41 [*] 42 mas [*] en la  calvura e en lo cugurós serà blanqua color 
Ex 12,11  llombres sien sints, e hajats  calzement en vostres peus, e bastó en  
Ex 25,33  pomets a manera de nou en la una  cama, e pom e flor ensemps, e semblantment 
Lv 7,33 fills de Aron hauran en lur part la  cama dreta. 34 E lo pits de la alsadura e  
Lv 7,34  34 E lo pits de la alsadura e la  cama de la depertidura apartaràs als fills 
Lv 8,25  e abdozos los llombles pres, e la  cama dreta. 26 E pres de la sistella del  
Lv 8,26  aliza posà sobra lo sèu e la  cama dreta. 27 Tot açò ensemps lliurà a  
Lv 10,14  mi. 14 E lo pits qui és ofert e la  cama qui és depertide menyarets en lloch  
Lv 10,15  fills de Ysrael, 15 enaxí que la  cama, lo pits e lo sèu qui crema en l’  
Lv 21,19  lo peu, si haurà tranquada la  cama o la mà, 20 si serà geparut, si serà  
Ex 8,3  en la tua casa, e en la tua  cambre en ton lit, sobra la tua carreta, e 
Lv 11,30  genus, 30 e dregó e serguentana e  cameleon e lluert e cocodillus; 31 tots  
Lv 11,4  ungla, e no serà fesa, axí com lo  camell e de altres, no menyarets de  
Lv 9,21 sèu, 21 e los pits de aquells e les  cames dretes departí Aron e alçà-ho  
Ex 4,24  [*]. 23 [*]” 24 E com anàs en son  camí e fos l’albergade, correch nostro  
Ex 18,8  que era esdevengut a ells en lo  camí, e com havia a ells nostre Senyor  
Lv 26,13  les cadenes de vostros caps perquè  caminàceu tots drets. 14 »La qual cosa si  
Lv 20,23  e deveu habitar. 23 No vullau  caminar en les custumes de les nacions les 
Lv 26,12 no us meynspresarà la mia ànima, 12  caminaré entra vosaltres e saré vostro  
Lv 26,24  lo contrari ab mi, 24 yo de sert  caminaré ab vosaltres per lo contrari, e  
Lv 26,41  caminat per lo contrari a mi. 41  Caminaré yo donchs contra ells e amanaré a 
Lv 18,3  ne en les costumes de ells no  caminareu. 4 Fareu los meus juýs e los  
Lv 26,3 Senyor. 3 »Si en los meus manements  caminareu e ço que us man observareu e  
Lv 26,21  los arbres no daran fruyts. 21 »Si  caminareu ni fareu lo contrari a mi ni  
Lv 26,23 axí encara no us volreu castiguar e  caminareu per lo contrari ab mi, 24 yo de  
Lv 26,27  per aquestes coses no m’ohirets e  caminareu contra mi, 28 yo iré ab furor  
Lv 26,40  capgirats e llunyats de mi e han  caminat per lo contrari a mi. 41 Caminaré  
Ex 1,14  ab palla, e ab tot servey en lo  camp e en tota lur obra servien ells ab  
Ex 9,19  ton bestiar e tot ço que és en lo  camp, hòmens e bèsties, cor tot ço e quant 
Ex 9,19  cor tot ço e quant serà trobat al  camp defora que no serà ajustat, serà mort 
Ex 9,22  les bèstias e sobra le herba del  camp, e en tota la terra de Egipte. 23 E  
Ex 16,25  amor de açò no’n trobarets vuy al  camp. 26 En lo VI dia ne cullits; lo VII  
Ex 22,5 -ho en doble. 5 E si algú guostarà  camp o vinya ab foch, o hy llexerà sa  
Ex 22,5 pexa aquí, sertes del millor de son  camp o del millor de sa vinya restituyrà  
Ex 22,6 si axirà foch e trobarà espigues al  camp o guarbera de forment o péxer, sertes 
Ex 23,11  romendrà menjaran les bèsties del  camp; e açò matex faràs de ta vinya e de  
Ex 23,16  de te obra que senbraràs del  camp. »E le festa qui és en l’aximent de  
Ex 23,16  ayn, com ajustaràs tos fruyts del  camp. 17 »III veguades en l’ayn aparrà  
Lv 14,7 anar lo pardal viu que se’n vol al  camp. 8 »E com l’homa llevarà la sua  
Lv 14,53  llexat anar lo pardal volar al  camp delliura, adorerà per la casa e serà  
Lv 17,5 de Ysrael, los quals auciuran en lo  camp per ço que sia santificat Déu devant  
Lv 19,19  de altra condació o natura, e lo  camp no’l sembraràs de diverses llevors.  
Lv 25,3  3 »Per VI ayns sembreràs ton  camp e per VI anys poderàs te vinya e  
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Lv 25,4  [*], del raposament del Senyor: lo  camp no’l sembraràs ne la vinya no la  
Lv 25,11  ni collireu voluntàriament en lo  camp les coses que hy nexeran, e les  
Lv 27,16  e haurà la casa. 16 »Lo qual si  camp de la sua posseció prometrà e  
Lv 27,17  comensat del jubileu prometrà lo  camp, tant con pot valer, tant serà  
Lv 27,19 qual cosa si volrà rembra aquell lo  camp que havia promès, afagir-hi-ha la 
Lv 27,22 als drets dels sacerdots. 22 »Si lo  camp comprat e no de la poceció dels  
Lv 27,28 santificada, are sia hom o animal o  camp, no’s vendrà ni’s porà rembra. Tot  
Ex 8,13  de les cases e de les viles e dels  camps, 14 e ajustaren-les en diversos  
Ex 9,3  que la mia mà serà sobre los teus  camps, e serà gran pastelència sobre [*]  
Ex 9,21  lurs serfs e lus bestiars en lurs  camps. 22 E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua 
Ex 9,25  25 [*] tot ço que atrobà en los  camps, de l’home tro a le bèstia, ferí la 
Ex 9,25 la pedruscade, e tota la herba dels  camps e tots los arbres de la regió  
Ex 10,5  tots los arbres que’s fan en los  camps, 6 e umpliran les cases tues e de  
Lv 25,31 casa que no ha muralla, per dret de  camps serà venuda, que si abans remuda no  
Lv 26,22  vanir en vosaltres bísties dels  camps que destrovèsquan a vosaltres e a  
Ex 25,31 e feràs del canelobra sos peus e sa  cana e ses branques e sos poms e ses flos  
Ex 25,33  pomets a manera de nou en la altra  cana, e pom e flor de llir. E aqueste serà 
Ex 37,17  lo canalobra de or pur [*], de la  cana del qual prosaÿen poms e flos, 18 VI  
Ex 37,19  tots los VI canons qui axien de la  cana del canalobra. 20 E en la cana d’él  
Ex 37,20  la cana del canalobra. 20 E en la  cana d’él havia IIII poms a manera de  
Ex 3,8 fluent de llet e de mel, al loch de  Canahan, heteu e amoreu e pharitzeu e eveu 
Ex 3,17  la aflicció de Agipta en terra de  Canahan e heteu e amoreu e pharizeu e eveu 
Ex 6,4 a ells que daria a ells la terra de  Canahan de peregrinació de aquells, en la  
Ex 15,15  gran temor, e tots los estedans de  Canahan tremolaren; 16 espaventament e  
Ex 16,35 vingueren a les fins de la terra de  Canahan. 36 E lo almut ab què mesuraven la 
Lv 14,34  34 –Com serets entrats en terra de  Canahan, la qual yo daré a vós en posació, 
Lv 18,3  segons la custuma de la regió de  Canahan, a le qual yo dech metra a  
Lv 25,38  donàs a vosaltres la terra de  Canahan e fos Déu vostre. 39 »Si de  
Ex 25,34 asta de aquell. 34 E en la asta del  canalobra haurà IIII poms a manera de  
Ex 25,35  VI, qui ixen de una asta del  canalobra, 36 llurs poms e lurs astes de  
Ex 37,17  tot fou de or pur [*]. 17 E féu lo  canalobra de or pur [*], de la cana del  
Ex 37,19  VI canons qui axien de la cana del  canalobra. 20 E en la cana d’él havia  
Ex 37,24  ensensés d’or net. 24 E pasava lo  canalobra ab totes ses eynes d’or net I  
Ex 39,36  e lo pa de proposició, 36 e lo  canalobra e les llàntees e totes ses  
Ex 40,4  coses que’t són manades. E lo  canalobra astarà ab les sues làntees aquí. 
Ex 40,22  Senyor manà a Moysèn. 22 E posà lo  canalobra en lo tabernacla del testimoni,  
Lv 24,4  en vostres generacions; 4 sobre  canalobre molt net seran posades  
Ex 6,15 e Jachim e Soher e Saül, fill de la  cananeha. Aquests són los parentats de  
Ex 23,23  t’he a’moreu e atheu e farizeu e  cananeu e aveu e gebuseu, als quals yo  
Ex 23,28  devant tu, la qual fitblerà aveu e  cananeu e hateu abans que tu entres. 29  
Ex 13,11  nostre Senyor en la terra dels  cananeus, segons que ha jurat a tos pares  
Ex 33,2  meu àngell per ço que gite’n los  cananeus e’ls amoreus e’ls heteus e’ls  
Ex 34,11 devant la tua faç los amoreus e’ls  cananeus e los heteus e’ls faritzeus e  
Ex 30,27 taula e tots los vaxells seus, e lo  candalobra e totes les aÿnes, e l’altar  
Ex 26,35 dita sobra la arque [*] 35 [*] e lo  candelobre endret de la taula en lo llats  
Ex 30,23  Primerament almesch D cicles, e  canella CCL sicles, e canella qui és dita  
Ex 30,23  D cicles, e canella CCL sicles, e  canella qui és dita calami CCL sicles, 24  
Ex 25,31  de or net batadís, e feràs del  canelobra sos peus e sa cana e ses  
Ex 25,33  serà la obra de les VI canes del  canelobra, ço és, que proceexen de la asta 
Ex 31,8 e la taula e tots los vaxells, e lo  canelobra molt pur ab los seus vaxells, e  
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Ex 35,14  e los pans de proposició, 14 e lo  canelobra de la luminària [*], 15 e la ara 
Ex 25,31  devant mi tostemps. 31 »E faràs  canelobre de or net batadís, e feràs del  
Ex 25,37  e posaràs aquelles sobre lo  canelobre per ço que inllumín sobre la  
Ex 25,39  pes de un quintar, tot lo pes del  canelobre; e tots aquests vaxells sien  
Ex 13,5  nostre Senyor en la terra dels  caneneus e dels hoteus e dels amoreus e  
Ex 25,32  poms e ses flos de aur net. 32 VI  canes axiran de son llats, III de la un  
Ex 25,33  E aqueste serà la obra de les VI  canes del canelobra, ço és, que proceexen  
Ex 29,3 forment. 3 E posar-ho-has en un  canestell, e ofarràs-ho; e lo vadell e  
Ex 29,32 sos fills, e los pans qui són en lo  canestell en lo vestiari del tabernacla  
Lv 8,2 vadel per peccat e dos moltons e un  canestell de pa alís, 3 e ajustaràs tot lo 
Lv 8,31 menyats, los quals són posats en lo  canestell, axí com manà a mi lo Senyor  
Ex 37,19 IIIs d’altra. 19 E havia en cascun  canó tres poms a manera de nou, ab flos  
Ex 37,19  ensemps e ab liris; e en l’altra  canó havia atressí III poms a manera de  
Ex 37,22  [*] asta, 22 e les flos d’equel  canó mateix, e de tots los altres eren [*] 
Ex 37,18  18 VI en cascun llats, havia III  canons, IIIs d’una part e IIIs d’altra.  
Ex 37,19  matexa obra era en tots los VI  canons qui axien de la cana del canalobra. 
Ex 37,21  cascú, 21 e les flos éran sots los  canons per III lochs, que fan ensemps VI  
Ex 37,21  per III lochs, que fan ensemps VI  canons qui partexen [*] asta, 22 e les  
Ex 22,31 bèsties, mas gitar-les-hets als  cans. 23,Tit Capítol XXIIII 1 »No  
Ex 15,1 Moysèn e los fills de Ysrael aquest  cant a nostre Senyor, e digueren: Cantem a 
Ex 15,1  serf. 15,Tit Capítol XVI 1 Adonchs  cantà Moysèn e los fills de Ysrael aquest  
Ex 32,18  mas yo veig que veu és de hòmens  cantants. 19 E com sa acostàs a la posade, 
Ex 15,1  cant a nostre Senyor, e digueren:  Cantem a nostre Senyor, cor gloriosament  
Ex 15,21  que pertayia a cascuna, dient:  Cantem a nostro Senyor tot gloriós e  
Ex 9,24  la pedruscade, e fo en ten gran  cantitat, que anch nengun temps no’n fou  
Ex 36,24  per ço que’s junyís una a cascun  cantó, là on terminave la encastadura. 25  
Ex 12,9  mas solament rostit al foch; e lo  cap e los peus de aquell e los budells  
Ex 16,16  a menyar, un almut per cascun  cap; segons lo nombre de les vostres  
Ex 17,10  e Aron e Hur puyaren sobre lo  cap del coll. 11 E com Moysèn llevave les  
Ex 19,20  del munt, e apellà Moysèn en lo  cap de aquell. E com aquell li responés,  
Ex 29,6  6 e matràs la sàvena sobra son  cap e la llanda de l’or santa sobra la  
Ex 29,7  li-has oli de untament sobra son  cap, e en aquesta manera consagraràs ell.  
Ex 29,10 sos fills posaran les mans sobra lo  cap de aquell. 11 E deguollaràs aquell  
Ex 29,15  sos fills posen lurs mans sobre lo  cap de aquell, 16 e puxes deguollar-l’  
Ex 29,17  e pozar-los-has [*] sobra son  cap, 18 e ofarràs tot lo moltó ab ensens  
Ex 29,19  pendràs lo moltó altra e sobra lo  cap de aquell posaran les mans Aron e sos  
Lv 1,4  sobra lo holocaust, desobra lo seu  cap, e serà pus acceptable e a ell pus  
Lv 1,8  seran demunt ordonats, enperò lo  cap e tot ço de dins, axí com la fraxura 9 
Lv 1,12  12 e depertesquen los menbres e lo  cap e sa fraxura, e pòsan-ho sobra  
Lv 3,2  Senyor, 2 e pos la mà sobra lo  cap del seu sacrifici, e deguollarà aquell 
Lv 3,8  sobra llur sacrifici, ço és, en lo  cap del sacrifici, e puys deguoll-lo  
Lv 3,13  Senyor, 13 pos la sua mà sobra lo  cap de aquella e deguolla en lo tabernacla 
Lv 4,4  Senyor e posarà la sua mà sobre lo  cap de aquell e deguollarà aquell al  
Lv 4,11  E la pell e totes les carns ab lo  cap e ab los peus e ab los budells e ab  
Lv 4,15  vells de Ysrael les mans sobre lo  cap de aquell devant lo Senyor, e com lo  
Lv 4,24  net, 24 e posa la sua mà sobra lo  cap de aquell, e puys deguoll-lo en lo  
Lv 4,29  nèdea, 29 e pos la mà sobra lo  cap de sa oferena la qual és per peccat, e 
Lv 4,33  sia nàdea, 33 e pos la mà sobra lo  cap de aquella e deguolla-la en lo loch  
Lv 5,8  primer per peccat, e plom-li lo  cap de la part de la serviu axí que li  
Lv 8,9  9 E pozà-li la sàvena en lo  cap, e en lo frontal de aquella pozà la  
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Lv 8,12  ells. 12 E gità oli sobra lo  cap d’Aron e untà’l e consagrà’l. 13 E  
Lv 8,14 sos fills posaren les mans sobre lo  cap d’equell, 15 e deguollà aquell. E  
Lv 8,18  un ariet en holocaust; sobre lo  cap de aquell posaren Aron e sos fills les 
Lv 8,20  ariet desmenbrà per menbres, e lo  cap e la fraxura e lo sèu mès en lo foch,  
Lv 8,22  e posaren les llurs mans sobra lo  cap d’equell Aron e sos fills. 23 E com  
Lv 9,13  a ell depertits per menbres ab lo  cap e cascun menbra ofariren aquell, e  
Lv 13,12  cotna e cobrirà tota la carn, del  cap entrò als peus, açò serà a vista dels  
Lv 13,29  és de foch. 29 »Hom o fembra en lo  cap del qual o en la barbe nexerà llepra,  
Lv 13,30 menuts, ensutzat és, cor llepra del  cap és o de la barbe. 31 E si veurà la  
Lv 13,40 40 »Homa a qui cahen los cabels del  cap i és calp, munda és. 41 [*] 42 mas [*] 
Lv 13,45 se vestimenta depertida e irá ab lo  cap nuu, e la vestadura que porterà serà  
Lv 14,9  9 e en lo dia VIIè raurà’s lo  cap e la barbe e les celles e tots los  
Lv 14,18  per la colpa, 18 e sobre lo  cap de aquell. 19 E preguerà devant Déu  
Lv 14,29  en la sua mà sinestra git sobra lo  cap del purificat a perdonar sobre ell  
Lv 15,19 de son temps haurà flux de sanch al  cap del mes, sia departida per VII dies.  
Lv 16,4 de lli e una sàvena de lli sobre lo  cap, cor aquestes són santes vestedures  
Lv 16,21  21 E posade cascuna mà sobre lo  cap de aquell, confesarà totes les  
Lv 16,21 com haurà feta la pregària sobre lo  cap de aquell, enviar-lo-n’ha al  
Lv 16,22 -se-n’ha lo cabrit sobra lo seu  cap totes les llurs iniquitats en terra  
Lv 21,5  no s’ensutzarà. 5 No’s rauran lo  cap ni la barbe ni faran entratallaments  
Lv 21,10 qual ab l’oli sant és untat lo seu  cap e les sues mans santifiquades [*] i és 
Lv 21,10 vestit de santes vestadures, lo seu  cap no’s descobrirà ni les vestadures no  
Lv 24,14  han oït les sues mans sobre lo seu  cap, e allapiden aquell tot lo poble. 15 E 
Ex 28,40  de lli, e faràs a ells bragués e  capells atrasí, a honor e a belleza. 41 E  
Ex 29,9  e a sos fills, e posaràs a ells  capells, e seran a mi sacerdots en custuma 
Lv 13,45  que porterà serà contexta ab lo  caperó ensemps, e clamar-s’ha al  
Lv 26,40  e de sos mals, ab los quals se són  capgirats e llunyats de mi e han caminat  
Ex 27,17  seran vestides d’argent, e lurs  capitells, d’argent, e lurs pilars, que  
Ex 36,8 e blau e porpra e color vermella †e  capitells† e obra brodada, 9 de les quals  
Ex 36,36  36 e IIII colones [*], ab llurs  capitells, totes cubertes d’or, e los  
Ex 38,19  IIII, e lurs fonaments e lurs  capitells [*] éran de argent, lurs  
Ex 1,Tit  lo segon libra de la Blíbia. 1,Tit  Capítol primer 1 Aquests són los noms dels 
Ex 2,Tit  és fembra, restaurats-la. 2,Tit  Capítol II 1 E aprés açò, axí un homa de  
Ex 3,Tit  de Yraell e desliurà’ls. 3,Tit  Capítol III 1 E Moysès gordava e pexia les 
Ex 4,Tit  e despullarets Agipta. 4,Tit  Capítol IIII 1 E respòs Moysèn e dix: –No  
Ex 5,Tit e encorbaren-ce e adoraren. 5,Tit  Capítol V 1 E aprés açò, entraren Moysèn e 
Ex 6,Tit  pobla e no l’has desliurat. 6,Tit  Capítol VI 1 E dix Déu a Moysès: –Are  
Ex 6,28  nostre Senyor en terra de Agipta.  Capítol VII 29 E parlà Déu a Moysèn dient: 
Ex 8,Tit  nostro Senyor ferí lo flum. 8,Tit  Capítol VIII 1 E dix Déu ha Moysès: –Intra 
Ex 9,Tit  no llexà anar lo pobla. 9,Tit  Capítol VIIIIº 1 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 10,Tit havia dit nostre Senyor [*]. 10,Tit  Capítol X 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a  
Ex 11,Tit  avant no veuré la tua cara. 11,Tit  Capítol XI 1 E dix Déu a Moysèn: –Encara  
Ex 12,Tit Ysrael de tota la sua terra. 12,Tit  Capítol XII 1 E dix Déu a Moysèn e a Aron  
Ex 13,Tit  Agipte per les sues hosts. 13,Tit  Capítol XIII 1 E parlà nostre Senyor a  
Ex 14,Tit  de foch, devant lo poble. 14,Tit  Capítol XIIII 1 E parlà Déu a Moysèn  
Ex 15,Tit  Senyor e Moysèn son serf. 15,Tit  Capítol XVI 1 Adonchs cantà Moysèn e los  
Ex 16,Tit  aquí sobre les aygües. 16,Tit  Capítol XVII 1 E mogueren-ce de Helim, e 
Ex 17,Tit  un ephí, ço és, sister. Ex 17,Tit  Capítol XVIII 1 E moch-se tota la  
Ex 18,Tit  de generació en generació. 18,Tit  Capítol XIX 1 E com oý Jetró sacerdot de  
Ex 19,Tit ell anà-se’n en sa terra. 19,Tit  Capítol XX 1 E en lo mes terç de l’  
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Ex 20,Tit a ells totes aquestes coses. 20,Tit  Capítol XXI 1 E perlà Déu totes les  
Ex 21,Tit  revelade la tua verguonya.” 21,Tit  Capítol XXII 1 »Aquests són los juýs que  
Ex 22,Tit  e lo bou mort sia seu. Ex 22,Tit  Capítol XXIII 1 E si algú enblerà ovella o 
Ex 23,Tit gitar-les-hets als cans. 23,Tit  Capítol XXIIII 1 »No sostendràs veu de  
Ex 24,Tit  a tu serà en escàndel. 24,Tit  Capítol XXV 1 E a Moysèn dix: –Puja a  
Ex 25,Tit  aquí XL dies e XL nits. 25,Tit  Capítol XXVI 1 E parlà nostro Senyor a  
Ex 26,Tit  és a tu mostrat en lo munt. 26,Tit  Capítol XXVII 1 »E en lo tebernacle feràs  
Ex 27,Tit en què siuran seran de aram. 27,Tit  Capítol XXVIII 1 »E faràs altar de fust de 
Ex 28,Tit  Ysrael e a llurs successós. 28,Tit  Capítol XXVIIIIº 1 »E tu acoste’t ton  
Ex 29,Tit  la sua sament aprés d’ell. 29,Tit  Capítol XXX 1 »Aquesta és la cosa que  
Ex 30,Tit Yo só lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit  Capítol XXXI 1 »E faràs a ell eltar per  
Ex 31,Tit  perirà dels seus pobles. 31,Tit  Capítol XXXII 1 E dix nostre Senyor a  
Ex 32,Tit  scrites del dit de Déu. 32,Tit  Capítol XXXIII 1 E viu lo pobbla que massa 
Ex 33,Tit  del vadell que féu Aron. 33,Tit  Capítol XXXIIII 1 E parlà nostra Senyor a  
Ex 34,Tit la mia faç tu no pots veura. 34,Tit  Capítol XXXV 1 E dix Déu a Moysèn: –Talla  
Ex 35,Tit  ab ells, ell le’s cobria. 35,Tit  Capítol XXXVI 1 Ajustà Moysèn tota la  
Ex 36,Tit tota obra nova que atrobava. 36,Tit  Capítol XXXVII 1 E faheren Bestell e  
Ex 37,Tit  en terra, éran de aram. 37,Tit  Capítol XXXVIII 1 E féu Betseleel la arque 
Ex 38,Tit  per la obra de perfumar. 38,Tit  Capítol XXXVIIIIº 1 E féu altar de  
Ex 39,Tit la cort e de la sua intrada. 39,Tit  Capítol XL 1 E de or, blau e de porpra e  
Ex 40,Tit  a ell nostre Senyor. Ex 40,Tit  Capítol XLI 1 E parlà nostre Senyor a  
Lv 1,Tit  los juheus apellen Vaycrà. 1,Tit  Capítol primer 1 E apellà Moysèn e parlà a 
Lv 2,Tit de suau odor a nostra Senyor. 2,Tit  Capítol II 1 »L’ànima com aportarà  
Lv 3,Tit  cor sacrifici és a Déu. 3,Tit  Capítol III 1 »E si deguolladura de  
Lv 4,Tit  offarrets sobra l’altar. 4,Tit  Capítol IIII 1 E parlà Déu a Moysèn e dix: 
Lv 5,Tit  peccats li seran perdonats. 5,Tit  Capítol V 1 »E si ànima peccadora peccarà  
Lv 6,7  aquell per cascuna cosa que peccà.  Capítol VI 8 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 7,Tit  mas en foch sia cremat. 7,Tit  Capítol VII 1 Aquesta és la lley de [*] la 
Lv 8,Tit Senyor en lo desert de Sinaý. 8,Tit  Capítol VIII 1 E parlà nostre Senyor a  
Lv 9,Tit axí com a mi és manat. 36 [*] 9,Tit  Capítol VIIII 1 E com foren complits VII  
Lv 10,Tit -se sobre les cares llurs. 10,Tit  Capítol X 1 E Nadap e Abiú, fills de Aron, 
Lv 11,Tit  raebé la satisfacció. 11,Tit  Capítol XI 1 E perlà nostre Senyor a  
Lv 12,Tit  menyar e què devets lexar. 12,Tit  Capítol XII 1 E parlà Déu a Moysèn dient:  
Lv 13,Tit sacerdot e axí serà mundade. 13,Tit  Capítol XIII 1 E parlà Déu a Moysèn e a  
Lv 14,Tit  deguen mundar o comdepnar. 14,Tit  Capítol XIIII 1 E parlà Déu a Moysèn  
Lv 15,Tit  qui és munde o inmunde. 15,Tit  Capítol XV 1 E parlà Déu a Moysèn e a Aron 
Lv 16,Tit  hòmens qui jauen ab elles. 16,Tit  Capítol XVI 1 E parlà Déu a Moysèn aprés  
Lv 17,Tit  axí com Déu manà a Moysèn. 17,Tit  Capítol XVII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 
Lv 18,Tit  porterà la sua iniquitat. 18,Tit  Capítol XVIII 1 E perlà nostre Senyor a  
Lv 19,Tit Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 19,Tit  Capítol XIX 1 E perlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 20,Tit  aquells. Yo són lo Senyor. 20,Tit  Capítol XX 1 E parlà nostre Senyor a  
Lv 21,Tit la sanch lur sobre ells sia. 21,Tit  Capítol XXI 1 Dix de sert lo Senyor a  
Lv 22,Tit  a ell éran estades manades. 22,Tit  Capítol XXII 1 E parlà nostre Senyor a  
Lv 23,Tit  en Déu. Yo sóm lo Senyor. 23,Tit  Capítol XXIII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn 
Lv 24,Tit  Senyor als fills de Ysrael. 24,Tit  Capítol XXIIII 1 E parlà lo Senyor a  
Lv 25,Tit  manat lo Senyor a Moysèn. 25,Tit  Capítol XXV 1 E parlà nostre Senyor a  
Lv 26,1  26,Tit  1 »Yo sóm lo Senyor [*].  Capítol XXVI No fareu a vosaltres ýdoles  
Lv 27,Tit  Sinaý per la mà de Moysèn. 27,Tit  Capítol XXVII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn 
Ex 26,32  seran cubertes d’or, e hauran los  caps daurats, e astaran sobre IIII colones 
Ex 26,37  e seran cubertes d’or, e llurs  caps d’or, e les colones en què siuran  
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Ex 38,10  de aram ab lurs fonaments, e los  caps de les colones e tots los corballons  
Ex 38,11 colones e ab los fonaments e ab los  caps de les colones, tot era de una matexa 
Ex 38,12  ab lurs fonaments de aram, e los  caps de les colones éran [*] de argent. 13 
Ex 38,28 E de Mª e DCCLXXV foren fets los  caps de les colones, los quals foren  
Lv 10,6  e dix: –Vós no tondrets vostres  caps ne esquinsarets vostres vestedures  
Lv 19,23 portant fruyts, llevar-n’heu los  caps dels menbres; los brots qui broten  
Lv 26,13 he trencades les cadenes de vostros  caps perquè caminàceu tots drets. 14 »La  
Ex 39,21 de tixedor mesclat de blau, 21 e la  capulla en la sobirane part contra lo mig, 
Ex 4,10  mon Senyor, que no m’hi tremates,  car yo no sóm bell perler, e de aquests  
Ex 6,1  –Are veuràs què faré a Farahó,  car ab mà fort m’enmenaré ells, e ab mà  
Ex 10,26  a servir al Senyor Déu nostre,  car nós no sebem què degam sacrificar  
Ex 12,23  de la sua case entrò al matí, 23  car Déu pessarà per farir los egepcians, e 
Ex 12,30  entre ells gran clamor en Agipte,  car no era nenguna casa en què no hagués  
Ex 12,39  sots sendre, cor no’s poch levar,  car covenie’ls axir de Agipte, e no  
Ex 14,13  nostre Senyor les quals farà vuy,  car aquests agipcians que are vets, null  
Ex 14,14 ·ls veurets entrò enpertostemps, 14  car nostre Senyor se combatrà per vós. E  
Ex 16,8 e al matí pa en sadollament, per ço  car ha oÿdes vostres mermuracions; en los  
Ex 18,16  e demanen la sentència de Déu, 16  car com esdevé a ells [*], vénen a mi per  
Ex 29,25 alsant devant nostra Senyor, 25 [*]  car oferta d’ell és. 26 E pendràs lo pits 
Ex 29,33  Los estrayns no’n manyaran de ço,  car sans són. 34 E si romendran de les  
Ex 29,34 matí, cremaràs lo romanent ab foch,  car altres no’n dèvan manyar, cor  
Ex 35,35  trip de Dan, serà son conpanyó, 35  car abdozos han la siència per ço que  
Lv 7,5  lo sacerdot perfum sobre l’altar,  car açò és perfum a nostre Senyor per la  
Lv 11,42 e ha molts peus [*], no’n mengets,  car abominable és. 43 No vullats  
Lv 11,44  perquè no siats inmundes, 44  car yo sóm lo Senyor Déu vostro. Siats  
Lv 11,45 reptílies que’s moven en terra, 45  car yo sóm lo Senyor qui aduguí a vós de  
Lv 17,14 sanch sua e cobre-la ab terra, 14  car la ànima de tota carn en la sanch és.  
Lv 17,14  La sanch de tota carn no mengereu,  car la ànima de tota carn en la sanch és,  
Lv 18,7  llegeza de ta mara no descobriràs,  car mare tua és. No descobriràs la sua  
Lv 18,8  muller de ton para no descobriràs,  car llegeza de ton pare és. 9 »La legeza  
Lv 18,10 part de ta filla no la descobriràs,  car verguonya tua és. 11 »La verguonya de  
Lv 18,15  de ta nora no la descobriràs,  car muller és de ton fill [*]. 16 »E [*]  
Lv 18,16  de ton germà no la manifestaràs,  car verguonya és de ton germà. 17 »La  
Lv 18,17  descobres les sues verguonyes,  car carn de aquella són, e aytal  
Lv 18,22  mesclaràs ab participació famanil,  car abominació és. 23 »Ab nenguna bístia  
Lv 18,23  animal ni’s mesclarà ab ell,  car lleg peccat és. 24 »No siau potluats  
Lv 18,27  qui és pelagrí entra vosaltres, 27  car totes aquestes horribletats faeren los 
Lv 19,2 equell e diràs a ells: »Sants siau,  car yo sant só, Senyor Déu vostre: 3  
Lv 19,8  la sua iniquitat o malvestat,  car la cosa sante del Senyor ha potlluÿda, 
Lv 19,20  seran betuts abdosos e no morran,  car no fonch franqua. 21 Mas per lo seu  
Lv 19,34  aquell axí com a vosaltres mateys,  car sou astats estrangers vosaltres en la  
Lv 20,7  7 »Santificau-vos e siau sants,  car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 8 »E  
Lv 20,12  dormirà ab sa nora, cadescú muyra,  car gran peccat han comès; la sanch llur  
Lv 20,21  de son germà farà cosa no deguda,  car la verguonya de son frara ha  
Lv 20,23 yo deig foragitar devant vosaltres,  car totes aquestes coses faeren, de què  
Lv 20,26  potluades. 26 »Sereu sants a mi,  car yo sóm sant. Yo sóm lo Senyor, e he- 
Lv 21,6  seu, e no potlluyran lo seu nom,  car los perfums del Senyor e los pans del  
Lv 21,7  ni aquella [*] és de son marit,  car santificat és al Déu seu 8 e los pans  
Lv 21,12  poŀluesqua lo santuari del Senyor,  car l’oli sant del seu Déu sobre ell és.  
Lv 21,15 llinatge ab vulguar de la sua gent,  car yo sóm lo Senyor qui santifique a ell. 
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Lv 21,23  vel no entra ni s’acost a le are,  car màcula ha e ensutzar no deu lo  
Lv 22,7  mengerà de les coses santificades,  car vianda sua és. 8 Caygut mort ni pres  
Lv 22,25  ni nenguna cosa que donar volrà,  car corrupte és e maculada; nenguna cosa  
Lv 23,3 fareu faena; lo dia VIIè reposareu,  car disapta de repòs és, e serà anomenat  
Lv 23,28 no fareu en lo temps de aquest dia,  car dia serà en lo qual vos tornareu a Déu 
Lv 23,36  presentareu holocaust al Senyor,  car és dia de ajustance; nenguna obra de  
Lv 24,9  perquè’ls mengen en lloch sant,  car sant dels sants és del sacrifici del  
Lv 24,22  o de son proïsma qui haurà peccat,  car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 23 E  
Lv 25,5  les tues promeyes no’ls colliràs,  car ayn del rapòs de la terra és. 6 E  
Lv 25,10  los habitadors de la tua terra,  car ell és jubileu, [*] e cadescú  
Lv 25,11 retornarà a le companya primera, 11  car jubileu és. E lo Ln any no senbrareu  
Lv 25,16  tant menys lo preu costerà,  car lo temps dels fruyts vendrà a tu. 17  
Lv 25,17  proïsmes, e tema cascú son Déu,  car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu  
Lv 25,23  de sert no’s vendrà a totstemps,  car mia és, e vosaltres forestés e  
Lv 25,28  comprat fins a l’any del jubileu,  car en ell tota venda retornerà al senyor  
Lv 25,33  jubileu, torneran a llurs senyors,  car les cases de les ciutats dels  
Lv 25,34 fora ciutat d’ells no les vendran,  car posseció per tostemps és. 35 »Si  
Lv 25,38  de fruyts no rasebràs, 38  car yo sóm lo Senyor Déu vostre qui us he  
Lv 25,42  e posseció de sos pares, 42  car mos esclaus són, yo’ls he tret de la  
Lv 26,1 vostre terra perquè adoreu aquella,  car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 2 Guordau 
Lv 26,6  dormireu e no serà qui us despert,  car llavaré males bísties e lo coltell no  
Lv 26,44  fos trenquat lo meu pacte ab ells,  car yo sóm lo Senyor Déu de ells, 45 e  
Lv 27,21  lo qui l’havia [*] no’s porà, 21  car com vendrà lo dia del jubileu  
Ex 15,4  e son nom és Totpoderós. 4  Car les carretes de Farahó e tota la sua  
Lv 21,22  al Senyor, ni pans al seu Déu. 22  Car mengerà tan solament dels pans qui són 
Lv 25,55  ayn jubileu axirà ab sos fills. 55  »Car meus són tots los fills de Ysrael,  
Ex 10,28  que d’equí avant no veges la mia  cara, cor en qualque dia me vendràs  
Ex 10,29  cor d’equí avant no veuré la tua  cara. 11,Tit Capítol XI 1 E dix Déu a  
Ex 23,29  29 »No gitaré ells devant la tua  cara en un ayn, ne la terra no serà  
Ex 25,20 ales, e que cobren l’oratori, e la  cara de cascun reguort devers l’oratori,  
Ex 25,37 ço que inllumín sobre la part de sa  cara. 38 E ses cayelles e sos ensencés  
Ex 33,11  11 Parlava Moysèn a nostre Senyor  cara per cara, axí com sol perlar homa a  
Ex 33,11  Moysèn a nostre Senyor cara per  cara, axí com sol perlar homa a son amich. 
Ex 34,29 no sabia que resplendent fos la sua  cara per ço cor en companyia havia perlat  
Ex 34,30  Aron e los fills de Ysrael ab la  cara axí resplandent, taméran-sa de  
Ex 34,33  posà’s cobriment sobra la sua  cara. 34 E com perlava ab nostre Senyor,  
Lv 20,3  o allepidarà, 3 e yo posaré la mia  cara contre aquell e tellaré aquell d’  
Lv 20,5  no’l volrà matar, 5 posaré la mia  cara sobre l’homa aquell e sobre [*]  
Lv 20,6  fornicat ab ells, posaré la mia  cara contre aquella e mataré aquella d’  
Lv 9,24  Senyor e gitaren-se sobre les  cares llurs. 10,Tit Capítol X 1 E Nadap e  
Ex 6,24  E aquests són los parentats de  Cariatiarim. 25 E Alatzar, fill de Aron,  
Ex 12,46  lo menyarets, e no traurets de la  carn d’equell defora, ne no trenquarets  
Ex 16,8  Senyor darà a vós en lo vespra  carn a menyar, e al matí pa en  
Ex 22,27  allò solament és cobriment de la  carn de aquell, e no ha alra en què’s  
Ex 28,42 ells braguers de lli per cobrir lur  carn de lur verguonya, e de lurs llonbles  
Ex 29,14  perfumaràs lo tabernacla; 14 e la  carn, emperò, del vadell e lo coyr e la  
Lv 6,10  guonella e bragues de lli sobre sa  carn, e pendrà les sendres que farà lo  
Lv 6,28 lo vaxell de la terra en lo qual la  carn d’ell serà cuyta, sia trenquat; e si 
Lv 7,19  de lleig escomoviment. 19 »E la  carn qui toquarà en nenguna cosa que sia  
Lv 8,17  ara. 17 E lo cors e son cuyr e sa  carn e sa femta cremà en foch defora l’  
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Lv 8,32  ells.” 32 E açò que romandrà de la  carn e dels pans, sia cremat a foch. 33  
Lv 9,11  axí com menà Déu a Moysèn. 11 E la  carn e la pell de aquell cremà fora de la  
Lv 13,2  dient: 2 –Home en lo qual en sa  carn o en sa cotna serà nada diversa color 
Lv 13,3  e meyorment si la plaga és en la  carn e en la cotna, plaga és de llebrosia, 
Lv 13,4  blanch a la plaga en la cotna e la  carn no serà ensatade e la color dels pèls 
Lv 13,10  muderan llur color e aquella  carn serà viva, 11 per llepra molt vella  
Lv 13,11 esser comdepnada, [*] en coyr de sa  carn; comdepnarà aquell lo secerdot e no  
Lv 13,12  en la cotna e cobrirà tota la  carn, del cap entrò als peus, açò serà a  
Lv 13,13  que la llepra li cobre tota la  carn sua, jutyar-l’ha per llepra nèdea  
Lv 13,14  home és munda. 14 E con la  carn és viva en aquell e parrà, 15 adonchs 
Lv 13,15  contat entre los no nèdeus, cor la  carn viva e la leprosia s’escampa, no  
Lv 13,18 e triar-l’ha per munda. 18 »E la  carn e la cotna en la qual és nat ulcus e  
Lv 13,20 lo loch de la llepra, e guorderà la  carn altra [*] e los pèls si són tornats  
Lv 13,26  serà pus pregon que’ll cuyr ni la  carn romanent, aquella serà espècia de  
Lv 13,34 lloch ne no serà pus pregona que la  carn romanent, mundarà aquell, e com haurà 
Lv 14,56  56 o en sanadures o en rotura de  carn de màcula lluent e de diverses colós  
Lv 15,3 cascun ramenbrament que hom toch la  carn de aquell qui deccorre, aytale humor  
Lv 15,7  tro al vespra. 7 E qui toquarà la  carn de aquell llevarà la sua vestimenta,  
Lv 16,24  -les aquí, 24 e llevarà la sua  carn en lloch sant, e aporteran-li sos  
Lv 16,27  a foch, axí les pells com la  carn e los fems ensemps. 28 E qualquequal  
Lv 16,28  açò, llevarà sa vestimenta e sa  carn ab aygua, e axí entrarà en la  
Lv 17,11 de son pobla, 11 cor l’ànima de la  carn en la sanch és, e yo doné aquella a  
Lv 17,14  ab terra, 14 car la ànima de tota  carn en la sanch és. E per ço he dit als  
Lv 17,14  fills de Ysrael: La sanch de tota  carn no mengereu, car la ànima de tota  
Lv 17,14  no mengereu, car la ànima de tota  carn en la sanch és, quisvulla que mengerà 
Lv 18,13  de ta mara no la descobriràs, que  carn de te mara és. 14 »La verguonya de  
Lv 18,17  descobres les sues verguonyes, car  carn de aquella són, e aytal participació  
Lv 19,28  lo mort no us esquisareu la vostra  carn, ni nengunes figures ni escorxadures  
Lv 20,19 Qui açò farà la difamació de la sua  carn descobrirà; portaran abdozos llur  
Lv 21,5  ni faran entratallaments en llur  carn. 6 Sants seran al Senyor Déu seu, e  
Lv 22,6  són; e com haurà llevat la sua  carn ab aygua 7 e serà post lo sol,  
Ex 30,32 a mi en les vostres generacions. 32  Carn de homa no sia untade d’ell. Entorn  
Lv 13,24  siquatriu, e l’home és munda. 24  »Carn e cotne que foch hage cremada e la  
Ex 12,8  on menyaran ell. 8 E menyarets les  carns en aquella nit, rostides a foch, [*] 
Ex 16,3  on sèyhem sobre les olles de les  carns e menyàvem pa en sadollament. Per  
Ex 16,12  digues-los: “Al vespra menyarets  carns, e al matí serets sedollats de pans, 
Ex 21,28  lo bou e no sien menyades les sues  carns, e lo senyor del bou serà quiti de  
Ex 22,31  sarets a mi, e no menjarets les  carns qui seran mortes per altres bèsties, 
Ex 29,31 de la consagració e couràs las suas  carns en lloch sant, 32 les quals menyaran 
Ex 29,34  sans són. 34 E si romendran de les  carns consagrades e dels pans entrò al  
Lv 4,11  11 E la pell e totes les  carns ab lo cap e ab los peus e ab los  
Lv 6,27  27 »E qualquequal toquerà les  carns de aquell serà santificat. E si de  
Lv 6,29  del llinatge sacerdotal mengen les  carns de aquell, cor sant dels sants és,  
Lv 7,6  en lo lloch sant menyaran aquestes  carns, cor sant és dels sants. 7 »E axí  
Lv 7,15 en lo sacrifici de la sanch, 15 les  carns del qual ells menyaran en aquell  
Lv 7,18  algú mengerà en lo terç dia de les  carns del sacrifici pacificable, rebuyade  
Lv 7,20  ànima ensutzada qui menyarà de les  carns de la oferta dels pasificaments que  
Lv 7,21  de aquesta matexa manera les  carns, serà tallat dels seus pobles. 22 E  
Lv 8,31  manà a ells dient: –Coets les  carns fora del tabernacla devant aquell e  
Lv 11,8 ha la ungla feza, no ramuga. 8 »Les  carns de aquells no mengets e llurs  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

119 
 

Lv 11,11  abominabla a vós; 11 [*] les llurs  carns no mengets ne llur morteÿna [*]. 12  
Lv 26,29  peccats, 29 axí que mengeu les  carns de vostres fills e de vostres  
Ex 23,5  aze de ton amich jaent dejús son  càrrech, no trespasaràs oltre, mas aydar- 
Ex 4,27  en lo desert. Lo qual li axí a  carrera en lo munt de Déu e bezà-lo. 28  
Ex 13,17  nostre Senyor no’ls menà per la  carrera dels falisteus, qui’ls era dret  
Ex 14,6 no servesque a nós? 6 E mès-se en  carrera, e pres tot lo poble ab si, 7 e  
Lv 26,22  coses totes, e seran fetes vostres  carreres desertes. 23 »E si axí encara no  
Ex 8,3 tua cambre en ton lit, sobra la tua  carreta, e sobra la casa de tos serfs e  
Ex 14,7  lo poble ab si, 7 e menà ab si DC  carretas triades un anaven hòmens  
Ex 14,7  combatadors, e totes les altres  carretes de Agipte a obs de la host. 8 E  
Ex 14,9  e tots los cavalquants e totes les  carretes de Feraó e tota la universa host, 
Ex 14,17  en tota la sua host, e en les sues  carretes, e en los seus cavalls. 18 [*] 19 
Ex 14,23  cavelquants de Farahó e totes les  carretes intraren per mig de la mar. 24 E  
Ex 14,25  agipcians, 25 ço és, [*] de les  carretes, e aportà-les en la pregoneza.  
Ex 14,28  les aygües e cobriren les  carretes e tota la cavallaria e la host de 
Ex 15,4  e son nom és Totpoderós. 4 Car les  carretes de Farahó e tota la sua host [*] 
Ex 15,19  entrade la cavellaria de Farahó ab  carretes e ab cavalcadors en la mar, e  
Ex 12,29  nat [*] de les catives que éran en  càrser, e tots los primers nats de les  
Ex 28,18  de marachdes; 18 la sagona serà de  carvoncles e de safís e de jaspis; 19 la  
Ex 39,11  e marachdes; 11 e en la segona,  carvoncles e safís e jaspis; 12 e en lo  
Ex 2,1 II 1 E aprés açò, axí un homa de la  casa de Lleví, e pres muller de aquella  
Ex 2,1  e pres muller de aquella matexa  casa, 2 la qual consabé e parí un fill. E  
Ex 7,23 -ce’n e intrà-sse’n en la sua  casa, e no hy posà son cor aqueste  
Ex 8,3  e pugeran e muntaran en la tua  casa, e en la tua cambre en ton lit, sobra 
Ex 8,3  sobra la tua carreta, e sobra la  casa de tos serfs e del teu poble, e en  
Ex 8,9  les granotes de tu e de la tua  casa; mas enperò elles romendran al flum  
Ex 8,11  han les granotes de tu e de la tua  casa, e dels teus infans [*], enperò elles 
Ex 8,24  venguéran mosques molt males en la  casa de Farahó e de sos serfs, e en tota  
Ex 12,4  ell son vesí qui és prop la sua  casa, segons lo nombre de les ànimes que  
Ex 12,7  los sobrellindàs de la porte de la  casa d’on menyaran ell. 8 E menyarets les 
Ex 12,30  en Agipte, car no era nenguna  casa en què no hagués mort. 31 E cridà  
Ex 13,14  Senyor de terra de Agipte, de  casa de servitut, 15 cor Farahó era  
Ex 18,7  teus ab ella. 7 Lo qual axí de  casa, e soplegà e besà-lo e saludaren- 
Ex 19,3  del munt, e dix: –Açò diràs a le  casa de Jacob, e anunciaràs açò a le case  
Ex 20,2  ’t traguí de terra de Agipte, de  casa de servitut. 3 »No sia a tu altre déu 
Ex 20,17  ton proïsme. 17 »No cobejaràs la  casa de ton proïsme. No desigeràs la  
Ex 22,7  en guorda e li serà enblat de  casa, si lo lladre serà trobat, deu-ne  
Ex 22,8  acostar-s’ha lo senyor de la  casa al jutge e jurerà que no mès sa mà en 
Ex 23,19  de ta terra aportaràs en la  casa del Senyor ton Déu. »No cogues cabrit 
Ex 34,26 del fruyt de la terra oferràs en la  casa del Senyor ton Déu. »No coguas cabrit 
Lv 14,34  e deré plaga de llebrosia en  casa de terra de vostra haretat, 35 vendrà 
Lv 14,35  35 vendrà aquell qui serà de  casa e fer-ho-ha a saber al prevera e  
Lv 14,35  és vist a mi que sia en la mia  casa.” 36 Lo prevera mana a ell que denetg 
Lv 14,36 totes les universes coses de la sua  casa abans que ell entra en aquella e que  
Lv 14,36  feta inmunda de la cosa qui en la  casa és, e puys entra lo prevera en la  
Lv 14,36  és, e puys entra lo prevera en la  casa per ço que conega la llepra. 37 E con 
Lv 14,38 la paret, 38 axirà lo prevera de la  casa e tanquarà la porta per VII dies; 39  
Lv 14,39  VIIè dia tornarà lo prevara en la  casa, e si hy veurà la plaga de llepra en  
Lv 14,41 la ciutat en lloch inmunda, 41 e la  casa farà raura dedins pertot, e farà  
Lv 14,42  brach farà axelbar la terra de la  casa. 43 E si aprés que les pedres ne  
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Lv 14,44  és persevarant en aquella, la  casa és inmunda. 45 La qual mantinent sia  
Lv 14,46  46 »E qualquequal intrarà en la  casa dementra és tenquade, serà inmunda  
Lv 14,48  48 »E com lo prevera entrarà en la  casa e veurà la llepra departida de la  
Lv 14,48  e veurà la llepra departida de la  casa, aprés que la haurà axelbada,  
Lv 14,51  atrecí, e de açò salpuscarà la  casa per VII vegades, 52 e purifiquarà  
Lv 14,53  al camp delliura, adorerà per la  casa e serà mondade per dret. 54 »Aquesta  
Lv 16,6  lo tor, orerà per si e per la sua  casa. 7 E ferà astar los II cabrits devant 
Lv 16,11  lo tor e prech per si e per la sua  casa, e deguoll aquell. 12 E prenga lo  
Lv 16,17  [*] per ço que prech si e per la  casa sua [*]. 18 [*] e aportarà la sanch  
Lv 17,8  8 »E a’quells dix: Homa de la  casa de Ysrael e dels estranys qui  
Lv 17,10 pobla. 10 »Homa o qualsevulla de la  casa de Ysrael, privat o estrayn qui  
Lv 18,9  para o de part de mara, la qual en  casa o defora case és engendrade, no la  
Lv 18,18  18 »La germane de ta muller en la  casa de les amigues d’ella no la pendràs, 
Lv 22,11  e lo qui serà servacial de la sua  casa, aquests ne mengeran. 12 Si la filla  
Lv 22,18 de Ysrael. Diràs a ells: »Hom de la  casa de Ysrael e dels estrangers qui  
Lv 25,29  al poseÿdor primer. 29 »Qui vendrà  casa dins los murs de la ciutat haurà  
Lv 25,31 jubileu. 31 E si en la vila serà la  casa que no ha muralla, per dret de camps  
Lv 27,14 part. 14 »L’hom si prometrà la sua  casa e santifiquar-la al Senyor,  
Lv 27,15  de la estima desobre e haurà la  casa. 16 »Lo qual si camp de la sua  
Ex 1,1  en Agipta ab Jacob, cascú ab sa  casade hi entraren: 2 Rubem, Simeon,  
Ex 12,3  aquest mes prenga cascú de vós per  casade un anyell a lurs cases, 4 e si algú 
Ex 6,14  E aquests són los prínceps de les  casades per companyes sues. Ffills de  
Lv 23,42  festa fareu 42 e rapozareu en les  casades de rama per VII dies. Tots aquells 
Lv 23,42  de Ysrael habitaran en les  casades de les cabanes, 43 perquè sàpien  
Lv 17,13  estrayns qui peregrinen ab vós qui  casarà cassa de bèstia o de voletaria de  
Ex 28,34  entorn [*], 34 e magranes d’or e  cascavells d’or e les magranes atresí, e  
Ex 28,34  atresí, e en altra tira haje  cascavells d’or e magranes atressí. 35 E  
Ex 39,23  color vermella e lli tortís, 23 e  cascavells de or munde que posaren entra  
Ex 39,24  de la guonella entorn. 24 E los  cascavells d’or e les magranes axí  
Ex 1,1  qui venguéran en Agipta ab Jacob,  cascú ab sa casade hi entraren: 2 Rubem,  
Ex 7,12  lurs encantamens [*], 12 e gitaren  cascú d’ells sa verga e tornaren  
Ex 11,2  are a tot lo poble que parle  cascú ab son amich, e les fembres a lurs  
Ex 12,3  “Lo Xè dia de aquest mes prenga  cascú de vós per casade un anyell a lurs  
Ex 12,23  la sanch sobre lo llindar e’n  cascú dels perestatges, [*] no llexerà lo  
Ex 16,4  e axirà lo poble e colir-n’ha  cascú segons que haurà mester aquell dia,  
Ex 16,16  menà nostre Senyor: Culla de açò  cascú aytant con n’hage mester a menyar,  
Ex 16,21  ells Moysèn. 21 E collien-ne  cascú d’ells per lo matí sengles quarts,  
Ex 16,29  lo menyar en lo VI dia. Romanga  cascú de vós ab si mateix, e nengú no  
Ex 18,23  e tot aquest poble poràs menar  cascú en son lloch en pau. 24 E com Moysèn 
Ex 29,20  [*] de sos fills, en la una de  cascú, en la dreta, e sobre lo polze dret  
Ex 30,12  de Ysrael entorn lur nombra, daran  cascú preu per les sues ànimes a nostre  
Ex 30,13  quant comtats saran. 13 Açò darà  cascú qui passarà al nom: mig sicla segons 
Ex 32,29  vostres mans vuy a nostra Senyor,  cascú de vós en vostres fills o en vostres 
Ex 33,8  llevave’s tot lo pobla e astava  cascú a la porta de son pavelló, e  
Ex 37,20  de nous, ab flos e ab lliris en  cascú, 21 e les flos éran sots los canons  
Ex 38,27 manera de pilars, de C quintàs, [*]  cascú. 28 E de Mª e DCCLXXV foren fets los 
Ex 39,14  los noms dels fills de Ysrael [*],  cascú per son nom. 15 E feren sobra lo  
Ex 39,27  ab lurs corns [*], 27 e bragues a  cascú d’ells, de lli tortís, 28 e lo  
Lv 9,2  peccat e un ariet en holocaust, e  cascú sia munde e net, e ofer aquels  
Lv 9,4  devant lo Senyor en sacrifici de  cascú, e ofarits sèmola mesclada ab oli,  
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Lv 16,8  testimoni, 8 e posarà sorts sobra  cascú: un a Déu e l’altra a cabrit «ne  
Lv 25,17  aflagir vostres proïsmes, e tema  cascú son Déu, car yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 26,37  no persaguint-los 37 e decauran  cascú desobre sos frares axí com fogint a  
Ex 32,27 a l’altre per mig de la albergada.  Cascú mat muller o frare o amich e proïsma 
Ex 5,13  dient: –Complits vostra obra  cascun dia, axí com solíets com hom vos  
Ex 5,19 lo nombra de les rajoles 19 [*] per  cascun dia. 20 E corraguéran a Moysèn e  
Ex 13,21 foch, per ço que’ls mostràs la via  cascun temps. 22 No’s partia d’éls, de  
Ex 16,16  hage mester a menyar, un almut per  cascun cap; segons lo nombre de les  
Ex 25,20  e l’altre, a l’altre, 20 axí que  cascun llats de la claustra se reguart en  
Ex 25,20 que cobren l’oratori, e la cara de  cascun reguort devers l’oratori, e deu  
Ex 28,25  sobra abdós los encastaments en  cascun llats sobre los musclos que l’  
Ex 29,38 »E açò és alò que faràs en l’altar  cascun dia continuhadement: II moltons de  
Ex 30,4 dos anells d’or sots lo sercla per  cascun llats per ço que per aquells sien  
Ex 36,11  a les vores de les cortines de  cascun llats en cascuna de elles, 12 [*]  
Ex 36,24  posts, per ço que’s junyís una a  cascun cantó, là on terminave la  
Ex 37,3  per angles d’ella, dos anells en  cascun llats. 4 E féu barres de fust de  
Ex 37,7  de pur aur, los quals posà a  cascun llats en la claustra: 8 la un  
Ex 37,18 qual prosaÿen poms e flos, 18 VI en  cascun llats, havia III canons, IIIs d’  
Ex 37,19 part e IIIs d’altra. 19 E havia en  cascun canó tres poms a manera de nou, ab  
Ex 37,25  de fust de sethim, e havia de  cascun quadra I colze, e d’alt II colzes, 
Ex 37,25  I colze, e d’alt II colzes, e en  cascun angle axia un corn. 26 E cobrí  
Ex 37,27 II anells d’or sobra la corona per  cascun llats, per ço que passacen perxes  
Ex 38,1  de fust de sethim, e havia de  cascun quadre V colzes, e III d’alt, 2  
Ex 38,2  d’alt, 2 del qual axien corns en  cascun angle, e cobrí aquell de llaunes d’ 
Ex 38,14  III de llurs fonaments, una a  cascun llats de la entrade del tabernacla. 
Ex 39,4  4 e II orlles ensemps ajustades de  cascun llats en les sumitats, 5 [*]  
Ex 39,16 or, e posaren II anells d’or sobra  cascun llats de l’hossen, 17 e donacen  
Ex 39,17 hossen, 17 e donacen les cadenes de  cascun llats sobirà de l’hossen, e  
Ex 39,18  -se en lo ephot, e axí era en  cascun musclo. 19 E de cascun llats venien 
Ex 39,19 e axí era en cascun musclo. 19 E de  cascun llats venien tenbé cadenes qui  
Lv 7,7  e axí matex per la colpa; e a  cascun sacrifici serà una lley: als  
Lv 9,13  depertits per menbres ab lo cap e  cascun menbra ofariren aquell, e posaren- 
Lv 11,29 com mostela e rata e talpa e furó e  cascun de aquests segons lurs genus, 30 e  
Lv 15,3  aquest vici cor tengut n’és, e en  cascun ramenbrament que hom toch la carn  
Lv 23,41  fareu la feste d’ell per VII dies  cascun ayn; costum serà per a tostemps en  
Ex 12,7  d’ell, e pozar-n’han sobre  cascuna porta e en los sobrellindàs de la  
Ex 13,5 de mel. E salabrerets aquest dia en  cascuna de vostres cases en aquest mes. 6  
Ex 15,21  aldufes, 21 segons que pertayia a  cascuna, dient: Cantem a nostro Senyor  
Ex 25,18  d’or batedís, e posaràs un de  cascuna part de l’oratori, 19 e la un  
Ex 26,5 hom les pugua ajustar ensemps. 5 En  cascuna part de la cortina haurà L anses,  
Ex 26,13  de les cortines de llongueza, de  cascuna part del tabernacla penyarà. 14 E  
Ex 26,19  de les quals metràs IIs desots  cascuna taula e en cade angle. 20 E en lo  
Ex 26,21 entresí XL colones de argent, IIs a  cascuna taula. 22 E de la part del  
Ex 26,25  de argent seran XVI, IIs per  cascuna taula. 26 »E faràs barres de fust  
Ex 28,12  devant nostre Senyor, e sobra  cascuna spatlle per ramenbrance. 13 E  
Ex 32,15 del testimoni en la mà, escrites de  cascuna part 16 e fetes de obra de nostra  
Ex 36,11  de les cortines de cascun llats en  cascuna de elles, 12 [*] axí que’s pogués 
Ex 36,13  bagues de les cortines, que havien  cascuna L anses, e axí a cade llats de  
Ex 36,15  del tabernaccla, 15 e havia  cascuna de lonch XXX colzes, e IIII d’  
Ex 36,17  part e VI a l’altra. 17 E féu, en  cascuna d’elles, L bagues en les unes, e  
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Ex 36,22 encastadures –uns tornets– havia en  cascuna de les posts per ço que’s junyís  
Ex 36,24  24 ab XL colones d’argent, II a  cascuna de les posts, per ço que’s junyís 
Ex 36,26  26 ab XL colones de argent, II per  cascuna part de la taula. 27 E de la part  
Ex 36,29  ajustar a sa par, e axí ho féu de  cascuna part per los angles, 30 per ço que 
Ex 36,30  XVI colones de argent, II a  cascuna taula. 31 Féu barres de fust de  
Lv 6,7  lo Senyor e perdó a aquell per  cascuna cosa que peccà. Capítol VI 8 E  
Lv 16,21  ofira lo cabrit viu. 21 E posade  cascuna mà sobre lo cap de aquell,  
Lv 24,8  de la oferació del Senyor. 8 »Per  cascuns disaptes seran mudats devant lo  
Ex 12,22 no ischa fora de la porta de la sua  case entrò al matí, 23 car Déu pessarà per 
Ex 12,46  no manuch d’ell. 46 »E en una  case lo menyarets, e no traurets de la  
Ex 13,3 en lo qual sots axits de Agipte, de  case de servitut, cor ab mà fort vos n’ha 
Ex 16,31  lo dia VIIè. 30 [*] 31 E apellà la  case de Ysrael lo nom de aquell magne, per 
Ex 19,3  de Jacob, e anunciaràs açò a le  case de Ysrael: 4 “Vós mateix havets vist  
Ex 22,2 E si serà sobreprès lo lladre en la  case, e pendrà aquí naffre per la qual  
Lv 18,9  de mara, la qual en casa o defora  case és engendrade, no la descobriràs. 10  
Lv 22,13  e sens fills, tornada serà a le  case de son para axí com de poquesa solia  
Ex 1,21  tameren Déu, adificà a elles  cases. 22 E manà Farahó a tot lo poble  
Ex 8,13  e foren mortes les granotes de les  cases e de les viles e dels camps, 14 e  
Ex 8,21 e a tos pobles, e en totes les tues  cases, tot llinatges de mosques [*] en  
Ex 9,20  dezar lurs serfs e lus bestiàs per  cases, 21 e aquells qui menysprasaren la  
Ex 10,4  [*] de terra llegosta en les tues  cases, 5 enaxí que cobriran tota la terra  
Ex 10,6  fan en los camps, 6 e umpliran les  cases tues e de tos serfs e de tots  
Ex 12,3  de vós per casade un anyell a lurs  cases, 4 e si algú serà menor en nombre  
Ex 12,13  la sanch a vós en senyal sobra les  cases que vós sots aquí, e veuré la sanch, 
Ex 12,15  dia no serà llevat en les vostres  cases, e aquella ànima serà paride de  
Ex 12,19 llevat no sia trobat en les vostres  cases. Aquell qui menyarà cosa llevade,  
Ex 12,23  lo destroÿdor venir en les vostres  cases per farir-nos. 24 Tu guarda  
Ex 12,27 del Senyor, lo qual passà sobre les  cases dels fills de Ysrael en Agipte,  
Ex 12,27  farint los agipcians e les nostres  cases desliurants.” E encorbà-sse lo  
Ex 13,5  aquest dia en cascuna de vostres  cases en aquest mes. 6 VII dies menyarets  
Lv 10,6  E los vostres frares e totes les  cases de Yrael ploraran sobre lo cremament 
Lv 14,55  55 de llepra en vestimens o en  cases, 56 o en sanadures o en rotura de  
Lv 25,32  ratornarà a son senyor. 32 »Les  cases dels llivítichs que en la ciutat  
Lv 25,33  torneran a llurs senyors, car les  cases de les ciutats dels llevítichs en  
Lv 7,9  en forn e tot ço que serà cuyt en  casola o en paella, serà del sacerdot qui  
Lv 17,13  qui peregrinen ab vós qui casarà  cassa de bèstia o de voletaria de les  
Ex 30,24  qui és dita calami CCL sicles, 24  càssia D sicles en pes del santuari, e oli 
Ex 35,27  e perles demunt lo mitra e la  cassula, 28 e coses bé odorants, e oli a  
Ex 14,2  contre Beelcefon, e devant aquell  castell passarets sobre le mar. 3 Cor  
Lv 26,23  23 »E si axí encara no us volreu  castiguar e caminareu per lo contrari ab  
Ex 24,14 Hur, cor si entra vosaltres nexaran  castions, recomtats-les a ells. 15 E con 
Lv 22,22  haurà trencat res, si haurà nafra  catada, si haurà clapes o ronya o proïge,  
Ex 12,29  Agipte, del primer nat [*] de les  catives que éran en càrser, e tots los  
Ex 21,18  ab puyn, e aquell no serà mort mas  caurà en llit per malaltia, 19 si’s  
Ex 21,33  ha e no la cobrirà, [*] a’quella,  caurà bou o aze, 34 lo senyor de la  
Ex 29,28  santificat Aron e sos fills, e açò  caurà en part a Aron e a sos fills en dret 
Lv 11,32  no nèdeus tro al vespra. 32 »E qui  caurà sobre ells que sien morts serà  
Lv 11,37  seran ensutzades. 37 E si’n  cauran sobra la samensa, no serà ensutzada 
Lv 26,8  e C de vosaltres a XM, e  cauran los vostros anemichs d’espaza en  
Lv 26,36 axí fogiran com si fogien a aspasa.  Cauran nengú no persaguint-los 37 e  
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Lv 11,35  serà toquada serà inmunda en  caure de sobre, vulles que sia forn,  
Lv 26,30  e les vostres ýdoles trancaré;  caureu entre les caygudes de les vostres  
Lv 7,18 qui aytal cabrit meynspresarà, serà  causa de lleig escomoviment. 19 »E la carn 
Ex 15,1  gitat en la mar lo cavall ab son  cavalcador. 2 La mia forteleza e la mia  
Ex 15,21  ha gitat en la mar lo cavall e lo  cavalcador. 22 E féu pertir Moysèn e Aron  
Ex 15,19  de Farahó ab carretes e ab  cavalcadors en la mar, e ratornaren demunt 
Ex 15,1  cor ell ha gitat en la mar lo  cavall ab son cavalcador. 2 La mia  
Ex 15,21  cor ell ha gitat en la mar lo  cavall e lo cavalcador. 22 E féu pertir  
Ex 14,28  e cobriren les carretes e tota la  cavallaria e la host de Farahó qui’ls  
Ex 14,17 en les sues carretes, e en los seus  cavalls. 18 [*] 19 E moch-ce l’àngel de 
Ex 14,9 qui posaven prop la mar, e tots los  cavalquants e totes les carretes de Feraó  
Ex 21,33  allapidat ab pedres. 33 E si algú  cavarà una sisterna e obrir-la-ha e no 
Ex 7,24 posà son cor aqueste veguade. 24 E  cavaren los agipcians entorn del flum per  
Ex 15,19  e oltra. 19 E és entrade la  cavellaria de Farahó ab carretes e ab  
Ex 14,23  intraren aprés d’ells, e tots los  cavelquants de Farahó e totes les carretes 
Ex 2,5  del flom. E com la infanta viu la  caxeta en lo riu, tramès-hi una de ses  
Ex 2,5 -hi una de ses massipes. E pres la  caxeta, 6 e com obricen la caxeta, véran  
Ex 2,6  pres la caxeta, 6 e com obricen la  caxeta, véran l’infant qui plorava. Hach  
Ex 25,38  sobre la part de sa cara. 38 E ses  cayelles e sos ensencés sien d’or net. 39 
Lv 26,30  ýdoles trancaré; caureu entre les  caygudes de les vostres ýdoles, e la mia  
Ex 9,33  trons e la padruscade, axí que no  caygué pluge sobra la terra. 34 E viu  
Lv 22,8  santificades, car vianda sua és. 8  Caygut mort ni pres de bèstia no mengerà  
Ex 9,19  no serà ajustat, serà mort per lo  cayiment de la padruscada.” 20 †E ell  
Ex 38,29  29 E foren-hi oferts LXXIIMª e  CCCC quintàs de aram, 30 del qual foren  
Ex 12,40  de Ysrael faeren en Agipta fou  CCCCXXX anys, 41 los quals com foren  
Ex 30,23  almesch D cicles, e canella  CCL sicles, e canella qui és dita calami  
Ex 30,23  e canella qui és dita calami  CCL sicles, 24 càssia D sicles en pes del  
Ex 3,22  buyts, 22 e demanarà la fembra a  ce veÿna e a ce hosta vaxells d’argent o  
Ex 3,22 e demanarà la fembra a ce veÿna e a  ce hosta vaxells d’argent o d’or o  
Ex 4,31  la lur aflicció, e encorbaren- ce e adoraren. 5,Tit Capítol V 1 E aprés  
Ex 7,23  menat nostre Senyor. 23 E tornà- ce’n e intrà-sse’n en la sua casa, e  
Ex 10,13 matí fet, lo vent bufant, levaren- ce los llegosts, 14 e puyaren sobra tota  
Ex 11,9  mi”. E aprés açò axireu. 9 E axí- ce’n Moysèn molt irat devant Farahó. E  
Ex 12,37 despullaren Agipte. 37 E moguéran- ce los fills de Ysrael de Rammasès en  
Ex 14,9  los agipcians, acostaren- ce a ells, qui posaven prop la mar, e tots 
Ex 14,19  seus cavalls. 18 [*] 19 E moch- ce l’àngel de Déu qui guihave le posade  
Ex 16,1  16,Tit Capítol XVII 1 E mogueren- ce de Helim, e vench tota la multidut dels 
Ex 24,13  fills de Ysrael. 13 E llevaren- ce Moysèn e Josuè, ministre de aquell, e  
Ex 34,30  taméran-sa de acostar- ce prop d’ell. 31 E apellats per ell,  
Lv 4,26  devant la ara axí com lo perfum  ce fa per pasificament, e praguarà per ell 
Ex 4,11  lo mut, o qui ha ratut lo veura al  cech? ¿No hu he fet yo açò? 12 Donchs, are 
Ex 9,10  scampà aquella Moysèn vers lo  cel, e mantinent fo feta verola e vexigues 
Ex 9,22 a Moysèn: –Stin la tua mà devers lo  cel per ço que sia padruscade en tota la  
Ex 9,23  23 E stès Moysèn la vergua vers lo  cel, e nostro Senyor donà trons e  
Ex 9,33  la ciutat e estès ses mans vers lo  cel a nostro Senyor, e sessaren los trons  
Ex 10,21  a Moysèn: –Estín la tua mà vers lo  cel, e seran tenebres sobra tota la terra  
Ex 10,22  [*]. 22 E stès Moysèn [*] vers lo  cel, e foren fetas tanebres horribles en  
Ex 16,4  –Vet que yo plouré a vós pa del  cel, e axirà lo poble e colir-n’ha  
Ex 20,11 VI dies són en los quals féu Déu lo  cel e la terra e la mar e totes les coses  
Ex 20,22  fills de Ysrael: “Vós oïts que del  cel he perlat ab vós. 23 No farets Déu d’ 
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Ex 24,10 quax obra de pedres de safir o quax  cel com és sarè. 11 E no mès sa mà sobre  
Ex 31,17  cor en VI dies féu Déu lo  cel e la terra, e en lo VIIº sessà de la  
Ex 32,13  sament axí com les estelles del  cel, e la terra aquella de què parlé daré  
Lv 26,19  de la vostra duresa, e donaré  cel a vosaltres desobre axí com a fferro,  
Ex 17,14  la memòria de Amalech sots lo  cell. 15 Edificà Moysèn altar, e apellà lo 
Lv 14,9  raurà’s lo cap e la barbe e les  celles e tots los pèls del cors, e llau- 
Ex 34,14  déus astrayns. Nostre Senyor és  celós, e lo nom d’ell és Déu  
Ex 37,2  e defora. 2 E féu a’quella un  cercla d’or entorn, 3 e fermà IIII anells 
Ex 37,12  12 en la qual orla havia corona e  cercla tot d’or [*], tot entorn, de ampla 
Ex 25,11  e feràs desobre una corona, un  cercle d’or tot entorn, 12 e IIII sercles 
Ex 36,34  e les colones, argentades, e los  cercles dèvan esser fets d’or, per los  
Ex 2,14  E temé’s Moysèn e dix: «Per  cert, sabude és la cosa.» 15 E Farahó sabé 
Lv 15,28  inmunda entrò al vespra. 28 »E si  cessarà lo flux de la sanch, nombrerà VII  
Ex 9,29  les mies mans a nostre Senyor, e  cessaran los trons e la padruscade, per ço 
Ex 9,28  28 Pregats nostro Senyor que  cessen los trons e la pedra, per ço que  
Ex 13,20  -se de Sachot e passaren en  Chasom, en l’estrem de la fi del desert.  
Ex 8,26  al Senyor Déu nostre, cor  ci nós avorríam ço que colen los agipcians 
Ex 32,8 mostrist a ells, cor ells han fet a  ci un vadell de scança, e han-lo adorat  
Lv 13,16  s’escampa, no nèdea és. 16 E  ci altra vegade tornarà en blanquor e tot  
Lv 15,6  serà no nèdeu tro al vespra. 6 E  ci siurà allà on ell ha segut, llevarà las 
Lv 26,43  serà lexada per ells conplaurà a  ci en los disaptes seus sofarint soladat  
Lv 27,9  qual se pot sacrificar al Senyor,  ci algú eser prometrà, sant serà 10 e  
Lv 27,15  ell serà estimat serà venuda, 15 e  ci lo qui hu ha promès la volrà rembra,  
Ex 30,23  odorants. Primerament almesch D  cicles, e canella CCL sicles, e canella  
Ex 4,26  hach dit «Novi de sanch a mi», per  circumsizió. 27 E dix Déu a Aron: –Vé a  
Lv 12,3  mèstrues; 3 e en lo dia VIIIè sia  circuncís l’infant. 4 E ella estarà en la 
Ex 12,44  serfs e vostres companyes seran  circunzisos, e axí’n menyaran. 45  
Ex 12,48  fer Pasque a Déu, primerament sien  circunzisos tots los mascles de aquell;  
Lv 5,11  la Xª part d’un ephí, ço és, un  cister, de sèmola, e no meta en aquella  
Ex 11,5  nat de Farahó, sayent sobra son  citi, entrò al primer nat de la serventa  
Lv 24,16  moltitut del poble; vulla que sia  ciutadà o sia pelagrí que blestomerà lo  
Ex 9,29 dix Moysèn: –Com yo saré axit de la  ciutat, estendré les mies mans a nostre  
Ex 9,33 E axí’s Moysès devant Farahó de la  ciutat e estès ses mans vers lo cel a  
Lv 14,40  40 farà [*] gitar aquelles fora la  ciutat en lloch inmunda, 41 e la casa farà 
Lv 25,29  vendrà casa dins los murs de la  ciutat haurà llicència de rembra-la dins 
Lv 25,32  cases dels llivítichs que en la  ciutat són, tostemps se poden raembra. 33  
Lv 25,34  de Ysrael, 34 e les viles fora  ciutat d’ells no les vendran, car  
Ex 1,11  ells. E adonchs adificaren  ciutats als tebernacles de Farahó:  
Lv 25,33 llurs senyors, car les cases de les  ciutats dels llevítichs en llochs de  
Lv 26,31  31 en tant que les vostres  ciutats ratornen en soladat, e faré  
Lv 26,33  serà la vostra terra deserta e les  ciutats vostres destrovides. 34 »Llavors  
Lv 13,45  contexta ab lo caperó ensemps, e  clamar-s’ha al sacerdot 46 per  
Ex 22,27 no ha alra en què’s dorme; e si’s  clamave a mi yo oyria aquell, cor yo sóm  
Ex 14,15  15 E dix Déu ha Moysèn: –De què’t  clames a mi? Parle als fills de Ysrael que 
Ex 3,7  meu pobla en Agipta, e oý la lur  clamor per rahó de la duresa de aquells  
Ex 3,9  e eveu e guarbuceu, 9 cor la  clamor dels fills de Yraell és venguda a  
Ex 11,6  nats de les bèsties. 6 E serà gran  clamor en tota la universa terra de  
Ex 12,30  Agipte, e fou nade entre ells gran  clamor en Agipte, car no era nenguna casa  
Ex 22,23  nouràs crideran a mi, e yo oiré la  clamor d’ells, 24 e serà indignade la mia 
Lv 22,22  si haurà nafra catada, si haurà  clapes o ronya o proïge, no presenten  
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Lv 13,28  blanqua en son lloch, no asats  clara, de cremament és, e per amor de açò  
Ex 25,17  que yo daré a tu. 17 »E faràs una  clauste de fin or, de dos colzos e mig [*] 
Ex 25,20  20 axí que cascun llats de la  claustra se reguart en l’escampament de  
Ex 25,21 lo testament que yo daré a tu ab la  claustra, 22 e aquí’t manaré e parlaré a  
Ex 26,34  sant dels sants. 34 »E posaràs la  claustra primer dita sobra la arque [*] 35 
Ex 30,6  l’arque del testament, devant la  claustra que reta testimoni com perlaré ab 
Ex 31,7  e la arque del testimoni e la  claustra que desobra ella és, e tots los  
Ex 35,12  12 e sa arque e ses perxes e la  claustra e la cuberta del cubertor, 13 e  
Ex 36,35  de llauna d’or. 35 E féran la  claustra de blau e de grana e de color  
Ex 37,6  arqua per portar-la. 6 E féu una  claustra tot entorn de pur aur, e havia de 
Ex 37,7 los quals posà a cascun llats en la  claustra: 8 la un xerobín posà en la  
Ex 37,8  xerobins foren en la sumitat de la  claustra, 9 stanent lurs ales a amunt  
Ex 37,9 ales a amunt cobrín ab lurs ales la  claustra, raguordant la un a l’altra. 10  
Ex 38,26 la intrade, on penjava lo vel de la  claustra. 27 E foren fets C fonaments a  
Ex 39,34  de les pells dells bochs, 34 e la  claustra, e l’arque del testament e ses  
Ex 40,24  del testimoni, devant lo vel de la  claustra, 25 e perfumà sobra ell perfum de 
Lv 4,6 devant lo Senyor contra lo vel o la  claustra del santuari. 7 E posarà aquella  
Lv 4,17  veguades contra lo vell, ço és, la  claustra, 18 e de aquella matexa sanch pos 
Lv 16,2  en lo santuari qui és dins de la  claustra devant la cuberta qui cobre la  
Lv 16,12 entra oltra lo vel, ço és, ultra la  claustra, en la santadat. 13 E pos sobre  
Lv 16,15 escamp la sanch de aquell dintra la  claustra axí com menat és de la sanch del  
Ex 25,22 ·t manaré e parlaré a tu desobre la  claustre, dintre les II ales dels xerobins 
Ex 27,21  del testament, fora de la  claustre que és penyade sobra lo  
Ex 35,11  e sa tenda e son cubertor e ses  clàvies e ses estaques e ses barres, e ses 
Ex 14,20 nit, axí que entra ells tota la nit  clerayà, e en aquells era tenebroza. 21 E  
Ex 14,3  en la terra, al desert los han  clozos.” 4 E yo endurahiré lo cor de  
Ex 1,10  muntiplicarà, e opromam-los per  ço que per ventura no montiplicacen mace,  
Ex 1,11 ells mayoral sobra aquesta obra per  ço que aflegisen ells. E adonchs  
Ex 1,18  –Per què és açò que no volets fer  ço que jo us he manat, cor vós raservats  
Ex 1,21  e foren molt confortats. 21 E per  ço con les madrines tameren Déu, adificà a 
Ex 2,20  què’l llexàs? Apallats-lo per  ço que manuch lo pa ab nós. 21 E apellaren 
Ex 3,18  via de IIIs dies per lo desert per  ço que sacrificam al Senyor Déu nostra.”  
Ex 3,19  llexarà a vós lo rey de Agipta per  ço que us na anets sinó per mà poderoza.  
Ex 4,5  tornà verga. 5 –Açò és fet per  ço que crèguan que aparech Déu de tos  
Ex 4,10 de aquests III dies yo no entendria  ço que tu has perlat. E he enpetxade la  
Ex 4,21 Farahó. E yo endurahiré son cor per  ço que no lex lo meu poble. 22 E diràs açò 
Ex 5,1  anar lo meu poble de Yraell per  ço que sacrifícan mi en lo dasert.” 2 E  
Ex 5,3  –Lo Déu de Yraell apellà nós per  ço que anem la via de III dies per lo  
Ex 5,12  per tota la terra de Agipta per  ço que cullicen la palla del rostoll. 13 E 
Ex 5,21 a ells: –Vege nostro Senyor e jutge  ço que vosaltres fets per vostro  
Ex 5,23  per què has tramès mi? 23 Cor per  ço com yo sóm intrat a Farahó per ço que  
Ex 5,23  ço com yo sóm intrat a Farahó per  ço que parlàs en lo teu nom, has opremut  
Ex 6,8  la qual yo llevé la mia mà per  ço que donàs ella a Abram, Ysach e Jacob,  
Ex 6,13  e a Faraó, rey de Agipta, per  ço que traguessen los fills de Yraell de  
Ex 7,5  de Agipte ab grans juýs, 5 per  ço que sàpien los agepcians que yo sóm  
Ex 7,16  dient: Llexa anar lo meu poble per  ço que sacrifich en lo desert; e entrò are 
Ex 7,17  are no l’has volgut oir. 17 E per  ço vet què diu nostre Senyor: En açò  
Ex 7,19 e tots los lochs de les aygües, per  ço que tornen en sanch e que sia crúor en  
Ex 8,1 Senyor: Llexa anar lo meu pobla per  ço que sacrifícan a mi en lo desert. 2 E  
Ex 8,9 e per tos serfs e per ton poble per  ço que pertèsquan les granotes de tu e de  
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Ex 8,10  fins a demà. 10 E ell respòs: –Fes  ço que’t plàcia. E ell li dix: –Yo faré  
Ex 8,10  –Yo faré segons la tua peraula per  ço que sàpies que negú no és axí com lo  
Ex 8,18  ab lurs encantasions per  ço que aduguessen poys, e no ho poguéran  
Ex 8,20  Déu: Llexa anar lo meu poble per  ço que sacrifich a mi, 21 cor si no’l  
Ex 8,22  cor no hy seran les mosques, per  ço que tu conegues que yo sóm Senyor enmig 
Ex 8,26  Déu nostre, cor ci nós avorríam  ço que colen los agipcians devant ells,  
Ex 8,28  E dix Farahó: –Yo llexaré vós per  ço que sacrificats al Senyor Déu vostre en 
Ex 9,1  Llexa anar lo meu poble per  ço que sacrifich a mi; 2 cor si encara los 
Ex 9,13  Llexa anar lo meu poble per  ço que sacrifich mi, 14 cor en esta vegade 
Ex 9,14  serfs e sobre lo teu poble, per  ço que sàpies que no és nagú senblant a mi 
Ex 9,19  ajusta are ton bestiar e tot  ço que és en lo camp, hòmens e bèsties,  
Ex 9,19  lo camp, hòmens e bèsties, cor tot  ço e quant serà trobat al camp defora que  
Ex 9,22  –Stin la tua mà devers lo cel per  ço que sia padruscade en tota la universa  
Ex 9,25  la terra de Agipta [*]. 25 [*] tot  ço que atrobà en los camps, de l’home tro 
Ex 9,28  cessen los trons e la pedra, per  ço que leix anar vós e que en nenguna  
Ex 9,29  los trons e la padruscade, per  ço que sàpies que del Senyor és la terra.  
Ex 9,31 31 Lo li e l’ordi foren farits per  ço con l’ordi espiguave e lo li ya metia  
Ex 10,1  lo seu cor e de sos serfs per  ço que yo face aquests senyals en ell, 2 e 
Ex 10,3  a mi? Llexa anar mon poble per  ço que sacrifich a mi. 4 E si no ho vols  
Ex 10,7 nós açò? Llexem anar los hòmens per  ço que sacrifícan al Senyor llur Déu. ¿No  
Ex 10,8  e sacrificats al Déu vostre per  ço que d’equí avant no peresca [*]. 9 E  
Ex 10,15  e tots los poms dels arbres e tot  ço [*] que a le padruscade era romàs, en  
Ex 11,7  de l’home entrò a le bèstia, per  ço que sàpien [*] quants miracles depertí  
Ex 12,39 denguna demoransa ne pogueren aÿnar  ço que’ls era master. 40 Le estade que  
Ex 13,3  n’ha trets Déu de aquest loch per  ço que no mengets pa llevat. 4 Vuy axirets 
Ex 13,9  ramenbranse devant tos ulls, per  ço que llig de nostre Senyor sia tots  
Ex 13,19  Moysèn la ossa de Josep ab si, per  ço com ell conjurà los fills de Ysrael  
Ex 13,21  de nits en una colona de foch, per  ço que’ls mostràs la via cascun temps. 22 
Ex 14,4  lo cor de Pharaó e de aquells per  ço que us pesseguèscan, e saré glorificat  
Ex 14,11  no havia sapulcres en Agipte? ¿Per  ço som amenats en lo desert, per morir?  
Ex 14,12  dient: “Perteix-te de nós, per  ço que servesquam los agipcians”? Cor molt 
Ex 14,14  Senyor se combatrà per vós. E per  ço, callats vosaltres. 15 E dix Déu ha  
Ex 14,16 mar, e depertir-s’ha aquella per  ço que íntran los fills de Ysrael e que  
Ex 14,17  lo cor dels agipcians per  ço que perseguèscan a vós, e saré  
Ex 14,25  la posade dels agipcians, 25  ço és, [*] de les carretes, e aportà-les 
Ex 15,23  beura les aygües de Maroch per  ço com éran amargozes; per ço fo covinent  
Ex 15,23  per ço com éran amargozes; per  ço fo covinent cosa que fos apellat aquell 
Ex 15,23  fos apellat aquell loch Amaroch,  ço és, «Amarguós». 24 E mermurà lo poble  
Ex 15,26 Senyor, ton Déu, e faràs devant ell  ço que dret és, e obeyràs los seus  
Ex 16,3  menats nós en aquest desert, per  ço que aucieces tota aquesta multitut de  
Ex 16,4  que haurà mester aquell dia, per  ço que yo’ls asayg si algú yrà en ma ley  
Ex 16,8  e al matí pa en sadollament, per  ço car ha oÿdes vostres mermuracions; en  
Ex 16,22  lo dia VI collien-ne dos tants,  ço és, dos almuts per sengles hòmens. E  
Ex 16,23  que haurets obs demà, fets, e tot  ço que devets coure, cohets. E açò que us  
Ex 16,27 lo setè dia, e axiren del poble per  ço que’n cullicen, e no’n trobaren. 28 E 
Ex 16,31  Ysrael lo nom de aquell magne, per  ço com era quaix senblant a saliandre,  
Ex 16,32  guordat a vostres generacions per  ço que coneguen lo pa que fiu menyar a vós 
Ex 16,36 la magne era la Xª part de un ephí,  ço és, sister. Ex 17,Tit Capítol XVIII 1 E 
Ex 17,3  fahist-nos axir de Agipte? ¿Per  ço que auciheces nós e nostres filles e  
Ex 17,7 devant los vells de Ysrael, 7 e per  ço con tentaren Déu dient: «¿És Déu ab nós 
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Ex 18,1  de Median, sogre de Moysèn, tot  ço que havia fet nostre Senyor a Moysèn e  
Ex 18,12 Aron e tots los vells de Ysrael per  ço que menyasen pa ab ell devant nostre  
Ex 18,13  E’n l’altra dia sseya Moysèn per  ço que jutyàs lo poble, e estech lo poble  
Ex 18,14  14 E com Jetró, son sogre, viu tot  ço que ell feya al pobla, dix: –Què és açò 
Ex 18,16  esdevé a ells [*], vénen a mi per  ço que yo jutge a ells, e fas-los a  
Ex 18,24 24 E com Moysèn oý açò, ell féu tot  ço que ell li consellà. 25 E Moysèn alegí  
Ex 18,26  jutyassen lo poble tots temps, e  ço que era molt greu retornave a ell, e  
Ex 19,4  Ysrael: 4 “Vós mateix havets vist  ço que he fet als egepcians, ne com vos he 
Ex 19,8  tot lo poble ensemps dient: –Tot  ço que ha perlat nostre Senyor farem. E  
Ex 19,9  a tu en una calige de nuu per  ço que m’oja perlar lo poble en tu e que  
Ex 19,18  18 E tot lo munt [*] fumave per  ço devellà nostro Senyor sobre ell ab  
Ex 19,22  al Senyor sien sentificats per  ço que ells no sien farits. 23 E dix  
Ex 19,24 los térmens ne pujen al Senyor, per  ço que per ventura yo no’ls aucia. 25 E  
Ex 20,12 12 »Honreràs ton pare e ta mare per  ço que visques llongament sobre la terra  
Ex 20,19  -t’hem. No parle Déu ab nós per  ço que no muyram. 20 E dix Moysèn al  
Ex 20,20  –No us temats, cor Déu vench per  ço que provàs a vós e per ço que sia sa  
Ex 20,20 vench per ço que provàs a vós e per  ço que sia sa temor ab vós e que no  
Ex 20,24  ergent, ne d’aur farets a vós, 24  ço és, farets altar de terra e offarrets  
Ex 20,26  per escalons a l’altar meu, per  ço que no sia revelade la tua verguonya.”  
Ex 21,14  dins mon altar lo deus pendra per  ço que muyra. 15 E qui ferrà son para o se 
Ex 22,4  venut. 4 E si serà trobat ab ell  ço que haurà anblat [*], o sia bou o aze o 
Ex 22,5 ab foch, o hy llexerà sa bístia per  ço que pexa aquí, sertes del millor de son 
Ex 23,11 lo VII ayn [*] llexaràs raposar per  ço que mengen los pobres de ton poble, e  
Ex 23,11  mengen los pobres de ton poble, e  ço que hy romendrà menjaran les bèsties  
Ex 23,12  e en lo VII dia sessaràs, per  ço que reposen los bous e tos àzens, e que 
Ex 23,13 e tos palagrins o estrayns. 13 »Tot  ço que he dit a vós guordats, e no  
Ex 23,22  si ohiràs la veu de aquell e faràs  ço que he perlat, yo saré anemich de tos  
Ex 23,25  al Senyor, Déu vostre, per  ço que yo benaesca tos pans e tes aygües,  
Ex 23,29  no serà trestornade en dasert, per  ço que no crèsquan les bèsties contre tu;  
Ex 23,33  no habitaran en la tua terra, per  ço que per ventura no’t fessen peccar en  
Ex 24,7  lo poble, los quals digueren: –Tot  ço que ha perlat nostro Senyor ferem, e  
Ex 24,12 ley e los manements que escriví per  ço que’ls ensenyas als fills de Ysrael.  
Ex 25,27  de or per un sien meses barres per  ço que puguen portar la taula. 28 E les  
Ex 25,33 obra de les VI canes del canelobra,  ço és, que proceexen de la asta de aquell. 
Ex 25,37  aquelles sobre lo canelobre per  ço que inllumín sobre la part de sa cara.  
Ex 26,4  juntes ensemps. 4 E faràs anses,  ço és, a manera de bagues, en lo llats e  
Ex 26,4 e en la sumitat de les cortines per  ço que hom les pugua ajustar ensemps. 5 En 
Ex 26,5  part de la cortina haurà L anses,  ço és, bagues, per ço que hom pugua  
Ex 26,5  haurà L anses, ço és, bagues, per  ço que hom pugua ajustar la una a l’  
Ex 26,10  o bagues en la altra cortina per  ço que’s pugua a la altra ajustar [*]. 11 
Ex 26,12  que cobriran en lo traginat,  ço és, una cortina que hy és més, cobriràs 
Ex 26,13  e altra colze de la altre part, e  ço que sobrerà de les cortines de  
Ex 27,19  les eynes del tabernacle [*] e tot  ço que pertayn a la cort serà d’aram. 20  
Ex 27,20 que sia molt pur, fet en pique, per  ço que de aquell crem [*] tostemps 21 en  
Ex 28,4 Aron, ton frare, e a sos fills, per  ço que servèsquan a mi axí com a  
Ex 28,9  II pedras de unicla e escriuràs,  ço és, entratallaràs en elles los noms  
Ex 28,27  la fas de la juntura jusane, per  ço que puguen junyir sobre los musclos, 28 
Ex 28,32 d’ell com a ora d’esberch [*] per  ço que no’s tranch leugerament. 33 E  
Ex 28,35  Aron en l’ofici del ministra per  ço que sia oït son so com entrarà e axirà  
Ex 28,38  tots temps en lo seu front per  ço que nostre Senyor sa tenga per paguat  
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Ex 28,43  e com sa acostaran a l’altar per  ço que aminéstran en lo santuari, per ço  
Ex 28,43  que aminéstran en lo santuari, per  ço que en iniquitat de la cosa no múyran.  
Ex 29,5  5 E aduràs a Aron los vestiments,  ço és a saber, la guonella del lli e lo  
Ex 29,14  cremaràs defora de la posada per  ço cor per peccat és. 15 »E pendràs la un  
Ex 29,22 és sobra ells, e la cuxa dreta, per  ço cor és moltó de consagració, 23 e una  
Ex 29,29  fills de aquell aprés d’ell per  ço que en aquella unten e consagren les  
Ex 29,30 en lo tabernacla del testament, per  ço que aminéstran a mi en lo santuari. 31  
Ex 29,33  del testament menyaran, 33 per  ço que sia agradabla lo sacrifici e qua  
Ex 29,33  Los estrayns no’n manyaran de  ço, car sans són. 34 E si romendran de les 
Ex 29,44 l’altar, e a Aron ab sos fills per  ço que servèsquan a mi axí com a  
Ex 29,46  a ells de terra de Agipta per  ço que estigués entre ells. Yo só lo  
Ex 30,4 sots lo sercla per cascun llats per  ço que per aquells sien meses barras ab  
Ex 30,16  del tabernacla del testament, per  ço que sia covinensa devant nostre Senyor  
Ex 30,20  se deuran ajustar a l’altar per  ço que ofiren en aquell temiama a nostra  
Ex 30,21  temiama a nostra Senyor, 21 per  ço que per ventura no múyran. E serà fur  
Ex 30,30  aquells en sacerdots per  ço que servèsquan a mi. 31 »E diràs als  
Ex 31,6  de Dan, ab cor de tota saviesa per  ço que fessen totes les coses que yo he  
Ex 31,10  Aron sacerdot e sos fills per  ço que servèsquan en lur ofici en les  
Ex 31,13 vós en les vostres generacions, per  ço que sapiats que yo sóm Senyor qui  
Ex 32,25  que lo pobla era despullat, per  ço cor los havia despullats Aron per rahó  
Ex 32,25  nuu entre los estranys, (per  ço cor ell hi consentí). 26 E estech enmig 
Ex 32,29  fills o en vostres frares, per  ço que do a vós benadicció. 30 E en altra  
Ex 32,31  que ha fet peccat contra tu, per  ço com han fet a ells déu d’or. Perdona  
Ex 32,34  emperò vé e digues en aquest pobla  ço que he dit a tu: Vet que lo meu àngel  
Ex 33,2  ’t per guihador lo meu àngell per  ço que gite’n los cananeus e’ls amoreus  
Ex 33,3  poble és de dura servitut, per  ço que per ventura no destrovís tu en la  
Ex 33,5  Ya ara depòs lo teu ornament per  ço que sàpia què face a tu. 6 E posaren  
Ex 33,13  tu, mostra a mi la tua faç per  ço que yo sàpia tu e trop gràcia devant  
Ex 33,16  devant tu, si no vas ab nós per  ço que’ns gloriagem desobra tots los  
Ex 34,2  2 E està aperallat per lo matí per  ço que puges mantinent en lo munt de  
Ex 34,10  la terra ne en negunes gens, per  ço que detriu lo pobla aquest enmig del  
Ex 34,11  quals són fahedor. 11 »Observa tot  ço que vuy he manat a tu, e yo mateix  
Ex 34,15  apellar-t’hia algú d’ells per  ço que menyasses de les coses  
Ex 34,19  axist de terra de Agipta. 19 »Tot  ço que obra vullva de llinatge masculí  
Ex 34,29 que resplendent fos la sua cara per  ço cor en companyia havia perlat ab nostre 
Ex 34,32 fills de Ysrael, als quals manà tot  ço que havia oït de Déu en lo munt de  
Ex 35,11  so que nostre Senyor ha manat, 11  ço és a saber, lo tebernacla e sa tenda e  
Ex 35,21  promícies a nostre Senyor, a fer  ço que era obs al tabernaccla del  
Ex 35,21  tabernaccla del testimoni ne a tot  ço que era master ne nesseçari a lur  
Ex 35,33  pedres, e en obra de fusta. E tot  ço que pot esser trobat en farrer 34 ha  
Ex 35,35  35 car abdozos han la siència per  ço que fesen la obra brondade e tallade  
Ex 36,7 que no ofarien pus a le obra, 7 cor  ço que era ofarit bastava e sobrebundava.  
Ex 36,13  cortina ell féu L anells d’or per  ço que’s junyisen ensemps e que fessen un 
Ex 36,17 en les unes, e L en les altres, per  ço que ensemps sa poguessen ajunyir. 18 E  
Ex 36,22  havia en cascuna de les posts per  ço que’s junyís la una ab l’altra; e axí 
Ex 36,24  II a cascuna de les posts, per  ço que’s junyís una a cascun cantó, là on 
Ex 36,27  taula. 27 E de la part de ponent,  ço és, de la part del tabernacla qui  
Ex 36,30 cascuna part per los angles, 30 per  ço que fosen VIII ensemps les taules e que 
Ex 36,31 Féu barres de fust de sethim, V per  ço que contenguessen les taules de lha un  
Ex 36,38 les totes d’or, e llurs fonaments,  ço és, so en què ells estaven, qui era  
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Ex 37,14 que passàs per aquelles barres, per  ço que hom la pogués portar. 15 E aquelles 
Ex 37,27  la corona per cascun llats, per  ço que passacen perxes per ells e que  
Ex 39,3  la color vermella e entra lli, per  ço que fessen obra brodade e’n poguessen  
Ex 39,21  lo mig, e havia orla entorn per  ço que no s’esquinsàs. 22 E faéran sobre  
Ex 39,31  e faéran los fills de Ysrael tot  ço que havia manat nostre Senyor a Moysèn. 
Ex 39,42  Aron e per sos fills. 42 Cor tot  ço que manà nostre Senyor a Moysèn axí ho  
Ex 40,9  tabernacla ab los seus vaxells per  ço que sien santifiquats, 10 e l’altar de 
Ex 40,11  e totes les coses consagrades, per  ço que sien sants dels sants. 12 »E  
Ex 40,13  portaran les santes vestadures per  ço que aministren a mi, e la unció de  
Ex 40,19  e penyà devant aquella lo vel per  ço que pogués oir la visió de Déu. 20 E  
Lv 1,3  del tabernacla del testimoni, per  ço que plàcia ell a nostre Senyor; 4 e  
Lv 1,8  ordonats, enperò lo cap e tot  ço de dins, axí com la fraxura 9 e los  
Lv 2,3  plasent odor a nostre Senyor. 3 E  ço que’n romandrà del sacrifici serà de  
Lv 2,4 en lo forn, axí con pans de sèmola,  ço és a saber, menys de llevat [*]; 5 [*]  
Lv 2,8  de sèmola e de oli. 8 »Pendràs  ço que oferràs a nostre Senyor e lliurar- 
Lv 2,11  hy hage res de llevat ni de mel en  ço que sacrificareu a nostre Senyor. 12  
Lv 3,8 8 posen la mà sobra llur sacrifici,  ço és, en lo cap del sacrifici, e puys  
Lv 4,13  sa ignorave per ignorància faent  ço que és contre lo manament de nostre  
Lv 4,17  -ne VII veguades contra lo vell,  ço és, la claustra, 18 e de aquella matexa 
Lv 4,26  e praguarà per ell per  ço que lo seu peccat sia perdonat. 27 »E  
Lv 4,27  ignorància del poble de la terra,  ço és, que face qualque que nostre Senyor  
Lv 5,9 de aquell les parets de l’altar, e  ço que de la sanch de aquell romandrà face 
Lv 5,11  son peccat la Xª part d’un ephí,  ço és, un cister, de sèmola, e no meta en  
Lv 6,5  4 totes coses pensades reta, 5 tot  ço que per enguan volia retenir,  
Lv 6,17  santuari del tabernaccla; 17 e per  ço no serà enfermantat, cor la part de  
Lv 7,9  sèmola qui serà cuyt en forn e tot  ço que serà cuyt en casola o en paella,  
Lv 7,19  menyada, mas sia cremade a foch, e  ço que serà net sia menyat d’ella. 20 E  
Lv 8,10 ab lo qual untà lo tabernacla e tot  ço qui és en ell, 11 e santificà ells e  
Lv 8,21  ariet tot ensès sobre l’altar per  ço com era holocaust de suau odor al  
Lv 8,28  sobre l’altar de l’holocaust per  ço cor era consagració e oferta en odor  
Lv 8,34  en aquests presents fets és, per  ço que complats vostro sacrifici. 35 De  
Lv 10,6 esquinsarets vostres vestedures per  ço que per ventura no muyrats, per ço que  
Lv 10,6  ço que per ventura no muyrats, per  ço que sobre tota la coŀlació no isqua  
Lv 10,7  és sobre vós. E ells feren tot  ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9  
Lv 10,9  –Tot vi és que pot enbriaguar; per  ço que no’n beuràs tu ne tos fills com  
Lv 10,10  en les vostres generacions, 10 per  ço que hajats sciència de triar entra sant 
Lv 11,2  als fills de Ysrael: »Guordats tot  ço que he escrit per ço que sia vostra  
Lv 11,2  »Guordats tot ço que he escrit per  ço que sia vostra Déu. Aquests són los  
Lv 11,41  inmunda entrò al vespra. 41 »E tot  ço que grepona sobra la terra sia  
Lv 11,45 aduguí a vós de terra de Agipta per  ço que fos a vós en Senyor. Sants serets,  
Lv 11,47  aygua e graponen en terra, 47 per  ço que sapiats e conaguats les difarènsies 
Lv 13,13 jutyar-l’ha per llepra nèdea per  ço cor tota és tornada en blanquor; home  
Lv 13,51  serà jutgat lo vestiment e tot  ço que serà atrobat, 52 e per amor de açò  
Lv 14,7  qui és mundat VII vegades per  ço que dret sia porgat, e puixs llex anar  
Lv 14,13  per lo peccat e lo holocaust,  ço és, en lo lloch sant, e axí com per  
Lv 14,21 21 »E si serà pobre e no porà haver  ço que dit és, hage un anyell per la colpa 
Lv 14,21  un anyell per la colpa e ofir per  ço que prech per ell lo sacerdot, e la Xª  
Lv 14,36  alguna llepra serà en aquella, per  ço que tota no sia feta inmunda de la cosa 
Lv 14,36  entra lo prevera en la casa per  ço que conega la llepra. 37 E con veurà en 
Lv 16,2  la cuberta qui cobre la arqua, per  ço que no muyra, cor yo aparaguí sobre la  
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Lv 16,4 gonella de lli e bragues de lli per  ço que sel ses verguonyes, e sinya encare  
Lv 16,12  e ensens, e entra oltra lo vel,  ço és, ultra la claustra, en la santadat.  
Lv 16,13  que és sobre lo testament per  ço que no muyra. 14 E prenga de la sanch  
Lv 16,17  homa no sia en lo santuari [*] per  ço que prech si e per la casa sua [*]. 18  
Lv 16,32  en lo qual haurà untade le mà per  ço que servesqua axí com a secerdot per  
Lv 16,34  vós fur llegítim e perdurabbla per  ço que aorets per los fills de Ysrael e  
Lv 17,5  los quals auciuran en lo camp per  ço que sia santificat Déu devant a le  
Lv 17,9  a le porta del tabernaccla per  ço que ofira a Déu, l’homa aquell serà  
Lv 17,14  de tota carn en la sanch és. E per  ço he dit als fills de Ysrael: La sanch de 
Lv 18,30  los meus manaments. No vullau fer  ço que féran aquells qui foren devant  
Lv 19,15 teu. Yo sóm lo Senyor. 15 »No faràs  ço que malvestat és ni jutgeràs  
Lv 21,2  conyunts de sa sanch e propinqües,  ço és a saber, sobre pare e mara e fill e  
Lv 23,16  de compliment de setmana setena,  ço és, L dies, e axí presentareu sacrifici 
Lv 23,34  seran les festes dels Tabernaclas,  ço és, Cabanyelles, per VII dies al  
Lv 25,27  del temps que venut ho haurà, e  ço que restant serà retrà-hu al  
Lv 25,28  28 E si no hu trobarà la sua mà,  ço és, lo preu per rembra, haurà lo  
Lv 25,28 preu per rembra, haurà lo comprador  ço que haurà comprat fins a l’any del  
Lv 26,3  en los meus manements caminareu e  ço que us man observareu e fareu aquells,  
Ex 3,8  obres. 8 E yo sé la lur dolor, e  çó devallat per rahó que’ls desliura de  
Ex 20,17  contra ton proïsme. 17 »No  cobejaràs la casa de ton proïsme. No  
Ex 29,13  13 E pendràs tot lo grex qui  cobra los budells, e la ratela del fetge,  
Lv 3,14  del foch del dimenge e lo grex qui  cobra lo ventre e [*] tots los menbres  
Lv 16,13  que la neula e la vapor de aquells  cobra la cuberta que és sobre lo testament 
Lv 3,10  10 ab los ronyons e ab lo grex que  cobre lo ventra, e encara sobra los  
Lv 8,25  lo sèu e la coha e tot lo grex qui  cobre los ronyons e los budells [*] e  
Lv 13,13 e veurà lo prevera que la llepra li  cobre tota la carn sua, jutyar-l’ha per 
Lv 16,2  la claustra devant la cuberta qui  cobre la arqua, per ço que no muyra, cor  
Lv 17,13  de menyar, escamp la sanch sua e  cobre-la ab terra, 14 car la ànima de  
Ex 25,20  l’escampament de lus ales, e que  cobren l’oratori, e la cara de cascun  
Lv 7,3 3 E ofiren de la coha e lo grex qui  cobren les entràmenes 4 e abdozos los  
Ex 3,6  Déu de Ysach e lo Déu de Jacob. E  cobrí Moysèn sa faç, cor no podia guordar  
Ex 16,14 e cobriren tota la posade [*]. 14 E  cobrí tota la faç de la terra. E aparech  
Ex 24,15  les a ells. 15 E con pujàs Moysèn,  cobrí’l la nuu del munt, 16 e habità en  
Ex 24,16  de nostro Senyor sobre Sinaý. E  cobrí ell la nuu per VI dies, e en lo VII  
Ex 36,38  37 [*] 38 e les colones [*] e  cobrí-les totes d’or, e llurs  
Ex 37,1 d’ampla, e d’alt I colze e mig. E  cobrí-la tota de pur or, dedins e  
Ex 37,4  barres de fust de setim, les quals  cobrí de or, 5 les quals passà per los  
Ex 37,11 colze, e d’alt I colze e mig, 11 e  cobrí-la de or pur. E féu a ella orla de 
Ex 37,26  en cascun angle axia un corn. 26 E  cobrí aquell tot de aur net, son terrat e  
Ex 37,28 les barres féu de fust de sethim, e  cobrí-les de llata d’or. 29 E componé  
Ex 38,2 qual axien corns en cascun angle, e  cobrí aquell de llaunes d’aram. 3 E  
Ex 38,6 6 les quals féu de fust de sethim e  cobrí-les de llaunes de aram, 7 e mès  
Ex 40,32  coses foren complides, 32 la nuu  cobrí lo tabernacla del testimoni, e la  
Ex 34,35  e com perlava ab ells, ell le’s  cobria. 35,Tit Capítol XXXVI 1 Ajustà  
Ex 40,33  de la amistance, cor la nuu la  cobria, e la magestat de nostra Senyor  
Ex 40,33  Senyor corruscant, cor la nuu ho  cobria [*]. 34 E com la nuu sa llevava del 
Ex 40,36 lloch. 36 E la nuu de nostra Senyor  cobria lo tabernacla de jorn, e de nits lo 
Ex 40,36 lo tabernacla de jorn, e de nits lo  cobria foch, vahent lo pobla de Ysrael per 
Ex 22,27  a ell, 27 cor allò solament és  cobriment de la carn de aquell, e no ha  
Ex 26,14  penyarà. 14 E faràs a ell altre  cobriment de pells roges de moltons, e  
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Ex 26,14  e sobre aquesta faràs altre  cobriment de pells de bochs. 15 »E faràs  
Ex 26,32  veyrade e ben contexta, 32 lo qual  cobriment penyaràs devant IIII colones de  
Ex 26,33  argent. 33 E serà enserrat aquest  cobriment ab corbayons d’or, e dintra  
Ex 30,6 devant, l’altar contra lo vel e lo  cobriment que penge davant l’arque del  
Ex 34,33  complides ses peraules, posà’s  cobriment sobra la sua cara. 34 E com  
Ex 37,9  9 stanent lurs ales a amunt  cobrín ab lurs ales la claustra,  
Ex 19,16  e la qualige era sobre lo munt  cobrint aquell. E fo oÿde veu gran de  
Ex 26,7 »E faràs, de pèl de cabra, a obs de  cobrir lo tebernacle, XII cortines, 8 la  
Ex 28,42  42 E fé a ells braguers de lli per  cobrir lur carn de lur verguonya, e de  
Ex 30,5  barres faràs de fust de setim e  cobrir-les-has d’or. 6 E posaràs, ell 
Ex 36,14 flaçades de pèlls de cabres axí per  cobrir sobra lo traginat del tabernaccla,  
Ex 21,33  sisterna e obrir-la-ha e no la  cobrirà, [*] a’quella, caurà bou o aze,  
Lv 13,12  discorrent la llepra en la cotna e  cobrirà tota la carn, del cap entrò als  
Lv 13,16  tornarà en blanquor e tot l’homa  cobrirà, 17 considerarà ell lo secerdot e  
Ex 10,5  en les tues cases, 5 enaxí que  cobriran tota la terra axí que res d’ella 
Ex 26,12  que sobre serà en les cortines que  cobriran en lo traginat, ço és, una  
Ex 25,11  semblantment I colse e mig. 11 E  cobriràs ella del fin aur, dins e defora,  
Ex 25,13  E feràs barres de fust de setim, e  cobriràs aquelles de or, 14 e passaràs la  
Ex 25,24  d’ample, e d’alt mig colze, 24 e  cobriràs ella d’or net. E faràs a ella  
Ex 26,12  ço és, una cortina que hy és més,  cobriràs-na la part derrera del  
Ex 26,29  demont. 29 E totes aquestes posts  cobriràs d’or, e lurs anells faràs d’or, 
Ex 27,6  de fust de setim II, les quals  cobriràs de llaunes d’eram, 7 e metràs  
Ex 30,3  IIs colzes [*] los seus corns, 3 e  cobriràs ell d’or net, axí dedins com per 
Ex 8,6 de Agipte, e puyaren les granotes e  cobriren tota la terra de Agipte. 7 [*] 8  
Ex 10,15  de aquell temps ne aprés, 15 e  cobriren tota la faç de la terra, guardant 
Ex 14,28 -los. 28 E ratornaren les aygües e  cobriren les carretes e tota la cavallaria 
Ex 16,13 fon fet vespra, e puyaren guatles e  cobriren tota la posade [*]. 14 E cobrí  
Lv 11,30 e serguentana e cameleon e lluert e  cocodillus; 31 tots aquests són no nèdeus, 
Ex 28,16  e de lli tortís. 16 E faràs ell  codrat en dobla, e haurà I palm de llonch  
Ex 30,2  e altra d’ampla, axí que venga  codrat, e haurà d’alt IIs colzes [*] los  
Lv 8,31 lurs vestiments, manà a ells dient:  –Coets les carns fora del tabernacla  
Ex 31,4  e de sciència en tota obra 4 per  cogitament de fabre, qualquequal cosa que  
Ex 35,32  de sciència en tota doctrina, 32 a  cogitar e a fer la obra en aur e en argent 
Ex 6,16  són los fills de Lleví per lurs  cognisions: Guersson e Caad i Merarí. E  
Ex 6,17  foren: Llebim e Semeý per lurs  cognisions. 18 E los fills de Caad, fills  
Ex 34,26  en la casa del Senyor ton Déu. »No  coguas cabrit ab llet de sa mara. 27 E dix 
Ex 12,39  ovelles e bous e bèsties [*]. 39 E  cogueren la pasta que tregueren de Agipte  
Ex 12,39  faeren-ne pans alizos, los quals  cogueren sots sendre, cor no’s poch  
Ex 23,19  en la casa del Senyor ton Déu. »No  cogues cabrit ab la let de sa mara. 20  
Ex 4,4  –Sten la tua mà e pren-la per la  coha. E estès la mà e pres-la, e  
Ex 29,22  »E pendràs lo grex del moltó e la  coha e la tela, e la ratella del fetge e  
Lv 3,9  nostre Senyor, e lo grex e la  coha complida endret de l’os, 10 ab los  
Lv 7,3  de l’altar. 3 E ofiren de la  coha e lo grex qui cobren les entràmenes 4 
Lv 8,25  l’altar entorn. 25 E lo sèu e la  coha e tot lo grex qui cobre los ronyons e 
Lv 9,19  altar entorn. 19 E lo sèu [*] e la  coha de l’ariet e los ronyons ab lo sèu e 
Lv 22,23 la ovella ab la orella tellada e la  coha, voluntàriament pot presentar, mas  
Ex 16,23  fets, e tot ço que devets coure,  cohets. E açò que us sobrerà, estoyats-  
Ex 8,26  nostre, cor ci nós avorríam ço que  colen los agipcians devant ells, ells nos  
Ex 22,26  proÿsma vestiment, abans del sol  colguant la torna a ell, 27 cor allò  
Ex 31,13  “Guordats-vos que’l disapte meu  colguats, cor senyal és entra mi e vós en  
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Ex 31,16  los fills de Ysrael lo disapte e  colguen aquell en lurs generacions; açò és 
Ex 16,4  vós pa del cel, e axirà lo poble e  colir-n’ha cascú segons que haurà  
Ex 17,10 Aron e Hur puyaren sobre lo cap del  coll. 11 E com Moysèn llevave les mans,  
Lv 1,15  a l’altar, e torcen-li al  coll axí que sia trencat lo cuyr, e lléxan 
Lv 5,8  de la serviu axí que li paregua lo  coll enaxí que no li sia esquinsat, 9 e  
Ex 12,3  Perlats a tota la universa terra e  coŀlació dels fills de Ysrael, e diets a  
Ex 12,19  perirà l’ànima de aquell de la  coŀlació de Ysrael, axí dels estranys com  
Ex 12,47  os de aquell. 47 »Tota la  coŀlació dels fills de Ysrael faheren açò, 
Ex 35,4  disapte.” 4 E dix Moysès a tota la  coŀlació dels fills de Ysrael: –Aqueste és 
Lv 4,13 les sendres [*]. 13 »Cor si tota la  coŀlació de Ysrael sa ignorave per  
Lv 10,6  muyrats, per ço que sobre tota la  coŀlació no isqua indicnació. E los  
Ex 16,5  en ma ley o no. 5 E en lo dia VI  collían-ne dos tans de açò que solien  
Lv 25,12  de l’ayn jubileu, e prestament  collides les menyareu. 13 L’ayn jubileu  
Ex 16,21  e fo yrat contra ells Moysèn. 21 E  collien-ne cascú d’ells per lo matí  
Ex 16,22 lo sol, fonie’s. 22 E en lo dia VI  collien-ne dos tants, ço és, dos almuts  
Lv 19,9 le terra ni les spigues romanens no  colliràs, 10 ni en le tua vinya los reÿms  
Lv 19,10  reÿms ne los grans cahens no’ls  colliràs, mas als pobres e als palegrins  
Lv 25,3  e per VI anys poderàs te vinya e  colliràs los seus fruyts, 4 e en lo VIIè  
Lv 25,5  reÿms de les tues promeyes no’ls  colliràs, car ayn del rapòs de la terra  
Lv 25,20  en lo VIIè ayn, si no sembrarem ni  collirem nostres fruyts?”, 21 donaré la  
Lv 25,11  és. E lo Ln any no senbrareu ni  collireu voluntàriament en lo camp les  
Lv 25,11  e les promeyes de la verema no les  collireu 12 per la santificació de l’ayn  
Ex 5,11  que no do a vós palla. 11 Anats e  collits-ne en qualque loch que vós na  
Ex 4,3  en terra. E ell le hy gità e tornà  colobra, e fogí Moysèn devant ella. 4 E  
Ex 7,15  del flum, e la verga la qual tornà  colobra porteràs en la tua mà, 16 e diràs  
Ex 7,9  en terra devant Farahó”, e tornerà  colobre. 10 E intraren Moysèn e Aron  
Ex 7,10 la verga devant Farahó [*], e tornà  colobre. 11 E apellà Farahó hòmens sabens  
Ex 7,12  cascú d’ells sa verga e tornaren  colobres; mas la verga de Aron devorà la  
Lv 12,6  d’un ayn en holocaust e I poll de  coloma o de tortra per peccat a le porta  
Lv 1,14  al Senyor, axí com de tortres e de  colomins, 15 ofiren aquells los sacerdots  
Lv 5,7  bestiar, ofira II tortres o II  coloms a nostre Senyor, un per lo peccat,  
Lv 5,11 que ofira II tortres o dos polls de  coloms, ofira per son peccat la Xª part d’ 
Lv 12,8  prengua II tortres o II polls de  coloms, un dels quals a fer holocaust e l’ 
Lv 14,22  oli 22 e II tortres o II polls de  coloms, dels quals sia la un per lo peccat 
Lv 14,30  e de les tortres e dels polls dels  coloms ofira 31 un per la colpa, altra en  
Lv 15,14 dia pendrà II tortres e II polls de  coloms, e devant Déu ell vendrà a le porta 
Lv 15,29  sacerdot II tortres o II polls de  coloms a le porta del tabernacla del  
Ex 13,21 mostrar-los la via, de dia en una  colona de nuu e de nits en una colona de  
Ex 13,21  una colona de nuu e de nits en una  colona de foch, per ço que’ls mostràs la  
Ex 13,22  22 No’s partia d’éls, de dia la  colona de la nuu e de nit la colona de  
Ex 13,22 dia la colona de la nuu e de nit la  colona de foch, devant lo poble. 14,Tit  
Ex 14,19  detràs ells, ab ells agualment una  colona de nuu [*]; 20 e stech entre la  
Ex 14,24 regordà la posade dels agipcians en  colona de foch e en nuu, destrohí la  
Ex 33,9  del fermament, devallava una  colona de una nuu e estava a la porta del  
Ex 33,10  universos servidors, e deyen que  colona de nuu estava devant lo tabernacla. 
Ex 26,19  lo llats de migjorn. 19 E faràs XL  colones de argent, de les quals metràs IIs 
Ex 26,21  21 e aquestes hauran entresí XL  colones de argent, IIs a cascuna taula. 22 
Ex 26,25 E seran ensemps VIII taules, e lurs  colones de argent seran XVI, IIs per  
Ex 26,32 qual cobriment penyaràs devant IIII  colones de fust de setim, les quals seran  
Ex 26,32  caps daurats, e astaran sobre IIII  colones de argent. 33 E serà enserrat  
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Ex 26,37  obrada. 37 E faràs al cubertor V  colones de fust de setim, e seran cubertes 
Ex 26,37  d’or, e llurs caps d’or, e les  colones en què siuran seran de aram.  
Ex 27,10  tindrà en llonguesa. 10 E faràs XX  colones ab llurs pilars d’aram, e les  
Ex 27,10  ab llurs pilars d’aram, e les  colones seran cubertes de llata d’argent. 
Ex 27,11 cortina de C colzes de llonch, e XX  colones, e XX pilars d’eram, e lurs  
Ex 27,12  serà una cortina de L colzes, e X  colones, e atratants pilars en següén. 13  
Ex 27,14  la cortina de la un llats hage III  colones e atratants pilars. 15 [*] 16 En  
Ex 27,16  lli tortís, obra brodade. Les sues  colones seran IIII, e llurs pilars,  
Ex 27,17  pilars, atretants. 17 Totes les  colones de la cort entorn seran vestides  
Ex 27,18  alt, e serà de lli tortís, e llurs  colones, d’aram. 19 E totes les eynes del 
Ex 35,11  e ses estaques e ses barres, e ses  colones e sos pilars, 12 e sa arque e ses  
Ex 35,17 17 e les curtines de la cort, e ses  colones e sos pilars, e lo cubertor del  
Ex 36,24 migjorn contra tramuntana, 24 ab XL  colones d’argent, II a cascuna de les  
Ex 36,26  tramuntana féu XX taules 26 ab XL  colones de argent, II per cascuna part de  
Ex 36,30  les taules e que haguessen XVI  colones de argent, II a cascuna taula. 31  
Ex 36,34  taules sien daurades, e les  colones, argentades, e los cercles dèvan  
Ex 36,36  e vayra e destincta, 36 e IIII  colones [*], ab llurs capitells, totes  
Ex 36,38  feren de aram†. 37 [*] 38 e les  colones [*] e cobrí-les totes d’or, e  
Ex 38,10 de lli tortís, de C colzes, 10 e XX  colones de aram ab lurs fonaments, e los  
Ex 38,10  lurs fonaments, e los caps de les  colones e tots los corballons éran de  
Ex 38,11  tramuntana era la tenda ab les  colones e ab los fonaments e ab los caps  
Ex 38,11  los fonaments e ab los caps de les  colones, tot era de una matexa mesura, e  
Ex 38,12 foren les cortines de L colzes, e X  colones ab lurs fonaments de aram, e los  
Ex 38,12  de aram, e los caps de les  colones éran [*] de argent. 13 E atrecí  
Ex 38,14  de L colzes les cortines, 14 e les  colones de XV colzes, III de llurs  
Ex 38,15  de XV colzes de llonch, ab III  colones ab sos fonaments. 16 Atrecí totes  
Ex 38,17  tortís, 17 e los fonaments de les  colones foren de aram, e les colones e  
Ex 38,17 de les colones foren de aram, e les  colones e llurs corballons foren [*] de  
Ex 38,19 altres coses de la tenda. 19 E lurs  colones foren IIII, e lurs fonaments IIII, 
Ex 38,26  argent, dels quals foren fetes les  colones del sentuari e la intrade, on  
Ex 38,28  DCCLXXV foren fets los caps de les  colones, los quals foren vestits d’  
Ex 39,32  e les taules e ses barres e ses  colones e sos pilars, 33 e ses cubertes  
Ex 39,39  e les cortines de la cort e ses  colones e sos pilars, 40 e lo cubertor de  
Ex 40,16 e †donà† ses †derres†, e dressà ses  colones, 17 e estès la tenda sobra lo  
Ex 25,4  coure e arams, 4 e blau e porpre e  color de grana, e lli e cordovà e pells de 
Ex 26,1  X cortines de lli tortís e de blau  color de grane [*], e faràs varietat de  
Ex 26,31  cubriment de blau, de porpre, de  color vermella, de lli tortís e de obra  
Ex 26,36 tebernacle, de blau e de porpre, de  color vermella e lli tortís, obra obrada.  
Ex 27,16  XX colzes, de blau e de porpre, de  color vermella e de lli tortís, obra  
Ex 28,5  5 E ells pendran lo drap de  color d’or e de blau e de porpre, de  
Ex 28,5  d’or e de blau e de porpre, de  color vermella e de lli tortís, 6 e faran  
Ex 28,6 de lli tortís, 6 e faran lo efot de  color de drap d’or e de color de blau e  
Ex 28,6 lo efot de color de drap d’or e de  color de blau e de porpre e de grane, e de 
Ex 28,8  d’aur e de blau e de porpre e de  color vermella e de lli tortís. 9 »E  
Ex 28,15  d’or e de blau e de porpre e de  color vermella e de lli tortís. 16 E faràs 
Ex 28,33  magranes de blau e de porpre e de  color vermella sobre los talabans entorn  
Ex 35,6 e argent e aram 6 e blau e porpra e  color vermella, e lli tortís e pèlls de  
Ex 35,23  nagú havia †quassats†, ne porpre e  color vermella, ne blau, ne coyrs de  
Ex 35,25  cor jasins e boquines e propra e  color vermella e pells vermelles 26 e  
Ex 35,35 tallade [*], axí de blau [*] com en  color vermella e en lli, tixén e fayent  
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Ex 36,8  de lli tortís e blau e porpra e  color vermella †e capitells† e obra  
Ex 36,35 la claustra de blau e de grana e de  color vermella e de lli tortís, obra  
Ex 38,18  obrade de blau e de porpre e de  color vermella e lli tortís, e havia de  
Ex 38,23 e de texir de blau e de porpra e de  color vermella e de lli tortís. 24 E tot  
Ex 39,1 XL 1 E de or, blau e de porpra e de  color vermella e de lli tortís faéran  
Ex 39,2  efot [*], de blau e de porpra e de  color vermella e de lli tortís, 3 [*] e  
Ex 39,3  blau e entra la porpra e entra la  color vermella e entra lli, per ço que  
Ex 39,8 ephot, d’or, blau e de porpre e de  color vermella e de lli tortís, 9 e fo  
Ex 39,22  magranes de blau e de porpre e de  color vermella e lli tortís, 23 e  
Ex 39,28  tortís e de blau e de porpra e de  color vermella, obra brodada, axí com manà 
Lv 13,2  o en sa cotna serà nada diversa  color o busanya o pústula o nexensa axí  
Lv 13,3  e los pèls blanchs mudats, aquella  color és espèsia de llepra, e meyorment si 
Lv 13,4  e la carn no serà ensatade e la  color dels pèls no serà mudade, prengua lo 
Lv 13,10  aquell, e com en la cotna serà  color blancha e los cabells muderan llur  
Lv 13,10  blancha e los cabells muderan llur  color e aquella carn serà viva, 11 per  
Lv 13,32 esclatada e los cabels seran en lur  color e lo lloch de la plaga agual en la  
Lv 13,39  si veurà que la blanquor pendrà en  color sotsescura, sàpia que no és llepra  
Lv 13,39  sàpia que no és llepra mas màcula  color blanque e l’home és munda. 40 »Homa 
Lv 13,42  e en lo cugurós serà blanqua  color o roge, 43 e açò veurà lo secerdot,  
Ex 39,3  e’n poguessen cosir ab les primes  colós sots son regiment, 4 e II orlles  
Ex 39,5  5 [*] †cusent† de aquelles matexes  colós, axí com havia manat nostre Senyor a 
Lv 14,56 carn de màcula lluent e de diverses  colós d’equelles 57 ab què’s pugua  
Ex 34,7  en millers, e perdonant nalet e  colpa e peccat, e negú devant tu per si és 
Lv 5,3  e puys ho conexerà, digna és de  colpa. 4 »Ànima qui jurarà e mourà sos  
Lv 6,17  e serà axí com per peccat o per  colpa. 18 Solament los mascles dels [*] de 
Lv 7,1  VII 1 Aquesta és la lley de [*] la  colpa. »Santa dels sants és, 2 per amor de 
Lv 7,2  deguollaran e sacrificaran per la  colpa, e la sanch de aquell sia escampade  
Lv 7,5  és perfum a nostre Senyor per la  colpa. 6 Tots los mascles del llinatge de  
Lv 7,7 ofert sacrifici, e axí matex per la  colpa; e a cascun sacrifici serà una lley: 
Lv 7,37  sacrifici per peccat e encara per  colpa e per consagració e per sacrificis  
Lv 14,12 pendrà l’enyell e oferrà’l per la  colpa, e lo sister de l’oli, e oferran  
Lv 14,13 e axí com per peccat e enaxí per la  colpa al sacerdot pertayn lo sacrifici,  
Lv 14,14  sacrifici que és deguollat per la  colpa, e posar-n’ha en l’estrem de la  
Lv 14,17  la sanch qui és scampada per la  colpa, 18 e sobre lo cap de aquell. 19 E  
Lv 14,21  que dit és, hage un anyell per la  colpa e ofir per ço que prech per ell lo  
Lv 14,24  lo moltó del sacrifici per la  colpa e lo sester de l’oli, e llevar-  
Lv 14,28 de la sanch qui és escampada per la  colpa, 29 e lo romanent de l’oli qui és  
Lv 14,31  dels coloms ofira 31 un per la  colpa, altra en holocaust, ab la sua  
Ex 23,21  ab ell, cor no perdonaré vostres  colpes com peccarets, e és lo meu nom en  
Lv 16,16  dels fills de Ysrael e de llurs  colpes e de lurs peccats, e segons tot açò 
Lv 16,21  dels fills de Ysrael e totes les  colpes e encara tots los peccats de  
Ex 20,5  adoraràs ni soplicaràs ells ni’ls  colràs, cor yo sóm lo Senyor ton Déu, fort 
Ex 23,24 No adoraràs los déus de aquells, ne  colràs aquells, ne faràs la obra de  
Ex 18,20 lo manement de Déu, e la manera del  colre, e la via per la qual deguen entrar, 
Ex 25,10  e mig, e de alteza semblantment I  colse e mig. 11 E cobriràs ella del fin  
Ex 27,1  de fust de setim, lo qual haurà V  colses de lonch e V d’ampla, axí que sia  
Ex 5,21  sos serfs, cor vós havets mès  coltell en sa mà per ociura nós. 22 E  
Ex 15,9  serà enriquehida. Yo trauré lo meu  coltell e la mia mà los auciurà.» 10  
Ex 17,13  e Amalech e son poble en bocha de  coltell. 14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu  
Ex 18,4  mon ajudedor e’m desliurest del  coltell de Farahó.» 5 E vench Jetró, sogre 
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Ex 22,24  la mia furor, e ferré tu del  coltell, e serà te muller vídua e tos  
Ex 32,27 Senyor Déu de Ysrael: “L’homa posa  coltell a son llats, e anats e tornats de  
Lv 26,6  car llavaré males bísties e lo  coltell no pessarà vostres llímits, 7  
Ex 27,21  devant Déu. E açò serà perdurable  coltivament als fills de Ysrael e a llurs  
Ex 30,28 universes coses que pertanyen a lur  coltivament. 29 E santifiquaràs totes les  
Ex 35,21  que era master ne nesseçari a lur  coltivament ni a les santes vestidures. 22 
Lv 6,2  la neguarà o li’n farà alguna  colúmpnia, 3 o le hy metrà en cosa perduda 
Ex 25,10 haurà II colzes [*], e de enpleza I  colze e mig, e de alteza semblantment I  
Ex 25,23  qui haurà II colzes de lonch, e I  colze d’ample, e d’alt mig colze, 24 e  
Ex 25,23  e I colze d’ample, e d’alt mig  colze, 24 e cobriràs ella d’or net. E  
Ex 26,13  e penyar-n’ha de la una part un  colze, e altra colze de la altre part, e  
Ex 26,13 ha de la una part un colze, e altra  colze de la altre part, e ço que sobrerà  
Ex 26,16  de X colzes, e ample de un  colze e mig. 17 E en lo llats de la taula  
Ex 30,2  faràs ell, 2 e haurà de llonch I  colze, e altra d’ampla, axí que venga  
Ex 36,21 la taula de X colzes, e d’ampla un  colze e mig. 22 II encastadures –uns  
Ex 37,1  e mig [*] d’ampla, e d’alt I  colze e mig. E cobrí-la tota de pur or,  
Ex 37,6  de llonch II colzes e mig, e I  colze e mig d’ampla. 7 E féu II xerobins  
Ex 37,10  de llonch II colzes, e d’ampla un  colze, e d’alt I colze e mig, 11 e cobrí  
Ex 37,10  e d’ampla un colze, e d’alt I  colze e mig, 11 e cobrí-la de or pur. E  
Ex 37,25  sethim, e havia de cascun quadra I  colze, e d’alt II colzes, e en cascun  
Ex 25,10  la llongueza de aquella haurà II  colzes [*], e de enpleza I colze e mig, e  
Ex 25,23  de fust de setim, qui haurà II  colzes de lonch, e I colze d’ample, e d’ 
Ex 26,2  de la una cortina serà de XXVIII  colzes, e la empleza, de IIII colzes.  
Ex 26,2  colzes, e la empleza, de IIII  colzes. Totes les cortines seran de una  
Ex 26,8  8 la una de les quals haurà XXX  colzes de llonch e IIII de ample, e de  
Ex 26,16 fust de setim, 16 de llonguesa de X  colzes, e ample de un colze e mig. 17 E en 
Ex 27,1  axí que sia quodrat, e haurà III  colzes d’alt. 2 E les torres dels IIII  
Ex 27,9 cortina de blau de lli tortís, de C  colzes de lonch un llats tindrà en  
Ex 27,11  de tremuntana una cortina de C  colzes de llonch, e XX colones, e XX  
Ex 27,12  occident serà una cortina de L  colzes, e X colones, e atratants pilars en 
Ex 27,13  cort qui guorda a orient sia de L  colzes, 14 en los quals XV colzes de la  
Ex 27,14 sia de L colzes, 14 en los quals XV  colzes de la cortina de la un llats hage  
Ex 27,16  o de la cort haurà la cortina XX  colzes, de blau e de porpre, de color  
Ex 27,18  18 E lo palau haurà de longueza C  colzes, e de ample L colzes, e V colzes d’ 
Ex 27,18  de longueza C colzes, e de ample L  colzes, e V colzes d’alt, e serà de lli  
Ex 27,18  C colzes, e de ample L colzes, e V  colzes d’alt, e serà de lli tortís, e  
Ex 30,2  venga codrat, e haurà d’alt IIs  colzes [*] los seus corns, 3 e cobriràs  
Ex 36,9  quals la un havia de llonch XXVIII  colzes e de ampla IIII colzes, e totes les 
Ex 36,9  XXVIII colzes e de ampla IIII  colzes, e totes les cortines éran de  
Ex 36,15  15 e havia cascuna de lonch XXX  colzes, e IIII d’ampla, e totes axí éran  
Ex 36,21 e era la llonguesa de la taula de X  colzes, e d’ampla un colze e mig. 22 II  
Ex 37,1  fust de setim, e hach de llonch II  colzes e mig [*] d’ampla, e d’alt I  
Ex 37,6  de pur aur, e havia de llonch II  colzes e mig, e I colze e mig d’ampla. 7  
Ex 37,10  de sethim, e havia de llonch II  colzes, e d’ampla un colze, e d’alt I  
Ex 37,25  cascun quadra I colze, e d’alt II  colzes, e en cascun angle axia un corn. 26 
Ex 38,1  sethim, e havia de cascun quadre V  colzes, e III d’alt, 2 del qual axien  
Ex 38,9  playe austral de lli tortís, de C  colzes, 10 e XX colones de aram ab lurs  
Ex 38,12  occident foren les cortines de L  colzes, e X colones ab lurs fonaments de  
Ex 38,13  E atrecí devers llavant éran de L  colzes les cortines, 14 e les colones de  
Ex 38,14  cortines, 14 e les colones de XV  colzes, III de llurs fonaments, una a  
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Ex 38,15  del tabernaccla féu cortines de XV  colzes de llonch, ab III colones ab sos  
Ex 38,18  e lli tortís, e havia de llonch XX  colzes, e d’alt V, segons la mesura de  
Ex 25,17 faràs una clauste de fin or, de dos  colzos e mig [*] d’ample. 18 E faràs II  
Ex 2,3 e amagaren-lo per IIIs mesos. 3 E  com més no’l poguessen selar, féran una  
Ex 2,5  anaven sobra la riba del flom. E  com la infanta viu la caxeta en lo riu,  
Ex 2,6 ses massipes. E pres la caxeta, 6 e  com obricen la caxeta, véran l’infant qui 
Ex 2,14  ¿Donchs, vols-ma tu auciure axí  com auciest hir lo egepcià? E temé’s  
Ex 2,18 infantes e abeurà les ovelles. 18 E  com elles foren tornades a Ragel, para  
Ex 3,1  son sogra, sacerdot de Median, e  com ell amanàs son bestiar a la ora del  
Ex 3,5  ’t lo calsament de tos peus,  com lo loch en què astàs terra santa és. 6 
Ex 3,12 e açò serà senyal que yo’t tramet:  com trauràs lo poble meu de Agipta, tu  
Ex 3,21  aquest devant los agepcians, e  com vós na axirets, no axirets buyts, 22 e 
Ex 4,6  Senyor: –Mit te mà en ton si. E  com le hy hach meza, trach-le’n  
Ex 4,6 meza, trach-le’n massella blanca  com a neu. 7 E dix-li Déu: –Torna la mà  
Ex 4,7 -le-hy e trach-le’n sane axí  com s’era debans. 8 –E serà si no creuran 
Ex 4,24  nat engendrat [*]. 23 [*]” 24 E  com anàs en son camí e fos l’albergade,  
Ex 5,7  ne llenya per coura-les axí  com debans faÿets, mas que ells vajen  
Ex 5,13  vostra obra cascun dia, axí  com solíets com hom vos donave la palla!  
Ex 5,13  obra cascun dia, axí com solíets  com hom vos donave la palla! 14 E foren,  
Ex 5,23  què has tramès mi? 23 Cor per ço  com yo sóm intrat a Farahó per ço que  
Ex 6,12  Yraell no’m volen oir; e donchs,  com ma oirà Farahó? Guorda con yo són ab  
Ex 7,6  6 E faheren-ho axí Moysèn e Aron  com los menà Déu. 7 Era Moysèn home de  
Ex 7,10  e Aron devant Farahó, e faeren axí  com los havia manat Déu, e gità Aron la  
Ex 7,13  cor de Faraó, e no oý aquells, axí  com havia dit Déu. 14 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 7,19  de Agipte, axí en vaxells de fust  com de pedra”. 20 E fahéran-ho axí  
Ex 7,20 20 E fahéran-ho axí Moysèn e Aron  com los havia manat Déu, e llevà la verga  
Ex 7,22  lo cor de Farahó e no l’oý, axí  com havia menat nostre Senyor. 23 E tornà  
Ex 8,10  ço que sàpies que negú no és axí  com lo Senyor Déu nostre, 11 e pertir-s’ 
Ex 8,15  en son cor e no oý aquells, axí  com havia dit [*]. 16 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 8,18  Éran los poys axí en los hòmens  com en les bèsties. 19 E digueren los  
Ex 8,19  lo cor de Farahó e no oý ells, axí  com havia dit Déu a Moysèn. 20 [*] –Lleve  
Ex 8,21  [*] en totes les universes terres  com ells seran. 22 En aquells dies, yo  
Ex 8,27  al Senyor Déu nostre axí  com ha manat a nós. 28 E dix Farahó: –Yo  
Ex 9,12  lo cor de Farahó e no oý ells, axí  com havia dit Déu a Moysèn. 13 E dix Déu  
Ex 9,35 no lexà anar lo poble d’Irael, axí  com havia dit nostre Senyor [*]. 10,Tit  
Ex 10,11  fet axí, mas anats tants hòmens  com vós vullats, e sacrificats a nostre  
Ex 10,29  29 E respòs Moysèn: –Axí serà fet  com has perlat, cor d’equí avant no veuré 
Ex 11,10  senyals aquests devant Farahó, axí  com són escrits, e nostre Senyor endurahí  
Ex 12,13 e no serà a vós plaga per destrohir  com yo farré la terra de Agipte. 14 E vós  
Ex 12,19  de Ysrael, axí dels estranys  com dels nadius de la terra. 20 Nengun  
Ex 12,23  pessarà per farir los egepcians, e  com veurà la sanch sobre lo llindar e’n  
Ex 12,25 nostre Senyor és donador a vós, axí  com ha feta covinensa, vós observats totes 
Ex 12,26  totes aquestes coses. 26 E  com diran a vós vostres fills: “Quina és  
Ex 12,28 axiren los fills de Ysrael, [*] axí  com havia manat Déu a Moysèn e a Aron. 29  
Ex 12,31  e sacrificats a vostre Senyor axí  com havets dit. 32 Vostres ovelles e  
Ex 12,32 ovelles e vostres bous prenets, axí  com havets dit e parlat. Anats-vos-en  
Ex 12,35 35 E faeren los fills de Ysrael axí  com manà a ells Moysèn, cor demanaren dels 
Ex 12,41  fou CCCCXXX anys, 41 los quals  com foren conplits, en aquel matex dia axí 
Ex 12,48  acost-sa a selebrar, e serà axí  com nadiu de la terra; e si algú no serà  
Ex 12,50 50 E faeren los fills de Ysrael axí  com havia manat Déu a Moysèn e Aron, 51 e  
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Ex 13,2  fills de Ysrael, axí dels hòmens  com de les bèsties, cor meus són tots. 3 E 
Ex 13,8  lo dia que féu nostre Senyor a mi  com ma tragué de Agipte.” 9 E serà quaix  
Ex 13,11  en son temps, d’ayn en ayn. 11 »E  com te metrà nostre Senyor en la terra  
Ex 13,14  no’l resembràs [*] per preu. 14 E  com te demanaran tos fills demà: “Què és  
Ex 13,17  nostre Senyor de Agipte. 17 E  com Farahó hagués jaquit lo poble, nostre  
Ex 13,19  la ossa de Josep ab si, per ço  com ell conjurà los fills de Ysrael dient: 
Ex 14,9  aquells éran axits ab mà alte. 9 E  com los perseguien los agipcians,  
Ex 14,10  en Hiroch contre Beelsephon. 10 E  com se apropinquàs Ffarahó, llevaren los  
Ex 14,21  e en aquells era tenebroza. 21 E  com Muysèn estenés la mà sobre la mar,  
Ex 14,22 de la mar en sech, e era la mar axí  com a mur a le destre de aquells e a le  
Ex 14,24  intraren per mig de la mar. 24 E  com fo vengude la vigília del matí, nostre 
Ex 14,29  sech, e les aygües éran a ells axí  com a mur a destre e a sinestre. 30 E  
Ex 15,3  ell. 3 Nostre Senyor és axí  com hom combatador, e son nom és  
Ex 15,5  e ells devallaren en pragon axí  com a pedra. 6 Senyor, la tua destre és  
Ex 15,7  tua yra, la qual devorà ells axí  com a palla, 8 e en l’esperyt de la tua  
Ex 15,10  e cuberts, e ells són somorgolats  com a plom en les aygües grans. 11  
Ex 15,16  ells sien fets no movents axí  com a pedra, entrò que’l teu poble sia  
Ex 15,23  beura les aygües de Maroch per ço  com éran amargozes; per ço fo covinent  
Ex 15,25  ell mostrà a ell un fust; lo qual,  com l’hach mès en les aygües, les aygües  
Ex 16,15  a saliandre, sobre la terra. 15 E  com ho veren los fills de Ysrael, digueren 
Ex 16,18  18 e aquell qui menys na cullia,  com masurave [*] trobave compliment, e  
Ex 16,18  e aquell qui més na cullia,  com mesurave no’n trobave més; cadehú ne  
Ex 16,24 entrò a demà. 24 E faheren-ho axí  com los menà Moysèn, e no compodrí ne fou  
Ex 16,31  lo nom de aquell magne, per ço  com era quaix senblant a saliandre,  
Ex 16,32  que fiu menyar a vós en lo desert  com vos haguí gitats de la terra de  
Ex 16,33  un vaxell e mit-hi aytante magne  com ne porà caber en un almut, e estoge’l 
Ex 17,10  dix Moysèn a Josuè: [*] 10 [*] axí  com perlà a ell Moysèn, e batallà’s  
Ex 17,11 puyaren sobre lo cap del coll. 11 E  com Moysèn llevave les mans, Irael vensia, 
Ex 17,11  llevave les mans, Irael vensia, e  com bexave la mà, Amalech sobrave. 12 E  
Ex 18,1  generació. 18,Tit Capítol XIX 1 E  com oý Jetró sacerdot de Median, sogre de  
Ex 18,1  a Moysèn e a Yrael poble seu, axí  com Déu los havia trets de Agipte, 2 pres  
Ex 18,7  -se ab paraules pasificables. E  com foren intrats en lo tebernacle, 8  
Ex 18,8  so que Déu havia fet a Farahó, e  com havia gitats ells de la mà de Farahó e 
Ex 18,8 era esdevengut a ells en lo camí, e  com havia a ells nostre Senyor  
Ex 18,9 béns que Déu havia fets a Ysrael, e  com los havia desliurats de la mà dels  
Ex 18,14 Moysèn del matí tro al vespra. 14 E  com Jetró, son sogre, viu tot ço que ell  
Ex 18,16 demanen la sentència de Déu, 16 car  com esdevé a ells [*], vénen a mi per ço  
Ex 18,24  cascú en son lloch en pau. 24 E  com Moysèn oý açò, ell féu tot ço que ell  
Ex 19,4  ço que he fet als egepcians, ne  com vos he portats sobre alles de àguilas, 
Ex 19,8  ha perlat nostre Senyor farem. E  com retornàs Moysèn a Déu per dir-li la  
Ex 19,14 munt al poble e sentificà aquell. E  com hagueren llevades lurs vestedures, 15  
Ex 19,16 us acostets a vostres mullers. 16 E  com fo vengut lo terç dia en lo matí, ells 
Ex 19,18 e puyave lo fum de aquell quaix axí  com a fum de fornal. Era lo munt a tots  
Ex 19,20  Moysèn en lo cap de aquell. E  com aquell li responés, 21 dix a ell:  
Ex 21,3  de grat. 3 E ab aytal vestedura  com hi entrà e ab aytal n’isque. E si  
Ex 21,7  filla o sa serventa, no axirà axí  com lo serf ha acustumat d’exir; 8 mas si 
Ex 21,18  sa mà, de mort muyra. 17 [*] 18 »E  com alguns hòmens sa berallaran e la I  
Ex 21,19  les despezas, axí dels metges  com del dan que haurà sostengut. 20 »E qui 
Ex 21,22  viu, sertes tingut és del dan tant  com lo marit de ella estimerà e los  
Ex 21,26  naffre, bleveza per bleveza. 26 »E  com ell ferrà l’ull de son serf o de sa  
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Ex 22,9 9 e sobre cosa de culpa, axí en bou  com en aze com en ovella o en vestiments,  
Ex 22,9  de culpa, axí en bou com en aze  com en ovella o en vestiments, sobra  
Ex 22,25 que habita ab tu, no sies a ell axí  com a mordiment, ne no l’opremes ab  
Ex 23,15  alís; VII dies menyarets alís, axí  com mané a tu en lo temps del mes de  
Ex 23,15  a tu en lo temps del mes de mesces  com axist de Agipte. E no aparràs devant  
Ex 23,16  qui és en l’aximent de l’ayn,  com ajustaràs tos fruyts del camp. 17 »III 
Ex 23,21  cor no perdonaré vostres colpes  com peccarets, e és lo meu nom en aquell.  
Ex 24,10  obra de pedres de safir o quax cel  com és sarè. 11 E no mès sa mà sobre  
Ex 27,8  va e vach de dintre faràs ell, axí  com en lo munt te fou mostrat. 9 »E faràs  
Ex 28,1  e que servesquen a mi, axí  com Aron e Nadap e Abiú e Aleatzar e  
Ex 28,4  per ço que servèsquan a mi axí  com a secerdots. 5 E ells pendran lo drap  
Ex 28,15 l’hosen [*] juý, obra brodade, axí  com la obra de l’ephot. Faràs ell d’or e 
Ex 28,29 en lo hossen del juý sobra son pits  com entrarà en lo santuari, en ramenbrance 
Ex 28,32 serà lo cabès, e entorn serà d’ell  com a ora d’esberch [*] per ço que no’s  
Ex 28,35  ministra per ço que sia oït son so  com entrarà e axirà en lo sentuari devant  
Ex 28,43  en lo tabernacla del testament e  com sa acostaran a l’altar per ço que  
Ex 29,36  pardonaments, e mundaràs l’altar  com sacrificaràs a perdonar sobre ell  
Ex 29,41  o moltó ofarràs al vespra axí  com faïst per lo matí, e faràs la oferta,  
Ex 29,44  per ço que servèsquan a mi axí  com a sacerdots. 45 E habitaré enmig dells 
Ex 30,3  cobriràs ell d’or net, axí dedins  com per les espatlles entorn d’ell e los  
Ex 30,6  la claustra que reta testimoni  com perlaré ab tu. 7 »E Aron perfumarà  
Ex 30,7  odor suau, perfumarà per lo matí;  com pendrà les llantes ensendrà aquell, 8  
Ex 30,8  les llantes ensendrà aquell, 8 e  com allogarà aquellas al vespra, ferà  
Ex 30,20  en lo tabernaccla del testimoni e  com se deuran ajustar a l’altar per ço  
Ex 30,34 Moysèn: –Prin tu coses odorans, axí  com són stacte e ònicha e càlbenum de bona 
Ex 30,34 e ensens bé lluent, aytant de la un  com de l’altra, 35 e compondràs-ho ab  
Ex 31,18  en lo munt de Senaý a Moysèn,  com hach complides aquestes peraules, IIs  
Ex 32,13  muntiplicaré la vostra sament axí  com les estelles del cel, e la terra  
Ex 32,19 que veu és de hòmens cantants. 19 E  com sa acostàs a la posade, ell viu lo  
Ex 32,31 que ha fet peccat contra tu, per ço  com han fet a ells déu d’or. Perdona’ls  
Ex 33,8  [*] fora de la posada. 8 E  com axís Moysèn al tabernacla, llevave’s  
Ex 33,11  a nostre Senyor cara per cara, axí  com sol perlar homa a son amich. E com ell 
Ex 33,11  com sol perlar homa a son amich. E  com ell s’entornave a le posade, son  
Ex 33,22  mi, e staràs sobra la pedra, 22 e  com passarà la mia glòria, yo posaré tu en 
Ex 34,1  a tu IIs taules de pedra aytals  com les primeras e escriu sobre les taules 
Ex 34,4 4 E tallà II taules de pedra aytals  com les altres éran, e llevà’s de nits, e 
Ex 34,4  e pujà en lo mont de Senaý, axí  com li havia manat nostra Senyor, e portà  
Ex 34,5  e portà ab si les taules. 5 E  com devellàs nostre Senyor per la nuu,  
Ex 34,18  VII dies menyaràs l’alís, axí  com mané a tu en lo temps del mes de la  
Ex 34,29  les X peraules del fermament. 29 E  com devallà Moysèn del mont de Sinaý,  
Ex 34,30 havia perlat ab nostre Senyor. 30 E  com lo véran Aron e los fills de Ysrael ab 
Ex 34,31  per ell, ratornaren, axí Aron  com los prínceps de les sinaguogues. E com 
Ex 34,31  los prínceps de les sinaguogues. E  com ell los perlàs, 32 venguéran a ell  
Ex 34,33  de Déu en lo munt de Sinaý. 33 E  com hach complides ses peraules, posà’s  
Ex 34,34  cobriment sobra la sua cara. 34 E  com perlava ab nostre Senyor, ell lo’s  
Ex 34,34  nostre Senyor, ell lo’s levava, e  com axia devant ell, ell lo hy tornava, e  
Ex 34,35 axí esclarida, maravallaven-sa, e  com perlava ab ells, ell le’s cobria.  
Ex 35,19 drap de sos fills a servir a mi axí  com a sacerdots.” 20 E axí tota la  
Ex 35,35  e tallade [*], axí de blau [*]  com en color vermella e en lli, tixén e  
Ex 36,1 ús del santuari fos nessaçària, axí  com nostre Senyor manà fer. 2 E com los  
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Ex 36,2 axí com nostre Senyor manà fer. 2 E  com los apellàs Moysèn a ells, e encara a  
Ex 36,3  dons dels fills de Ysrael. E  com la obra sa comensàs de fer, tot dia  
Ex 37,16  a diversos usos de la taula, axí  com olles, culleres, giradores, tot fou de 
Ex 38,3  ús de aquell diverses vaxells, axí  com olles e cubertores e mortés e llosses  
Ex 38,22  complí per manement de Moysèn, axí  com Déu havia manat a ell, 23 junyint a  
Ex 39,1 vestadures a Aron, les quals portàs  com aministraria en lo santuari, axí com  
Ex 39,1  aministraria en lo santuari, axí  com manà nostre Senyor a Moysèn. 2 [*]  
Ex 39,5  de aquelles matexes colós, axí  com havia manat nostre Senyor a Moysèn. 6  
Ex 39,8 8 E féu lo hossen de obra nobla axí  com lo ephot, d’or, blau e de porpre e de 
Ex 39,19  no’s podia moura. E fou fet axí  com manà a ell nostre Senyor. 20 E féran  
Ex 39,24  axí ordonat aportave lo bisba  com aministrave a Déu, axí com nostre  
Ex 39,24 lo bisba com aministrave a Déu, axí  com nostre Senyor havia manat a Moysèn. 25 
Ex 39,28  color vermella, obra brodada, axí  com manà nostra Senyor a Moysèn. 29 E  
Ex 39,30  ab fill blau ab lo mitre, axí  com manà nostre Senyor a Moysèn. 31 E fou  
Ex 39,32  la tenda e ab totes ses eynes, axí  com són corbayons, e les taules e ses  
Ex 39,43  aquestes coses éran acabades axí  com havia manat a ell nostre Senyor. Ex  
Ex 40,12  del testimoni e sos fills, e  com seran llevats ab aygua, 13 portaran  
Ex 40,17 lo cubertor de la tenda demunt, axí  com manà nostra Senyor a Moysèn. 18 E posà 
Ex 40,21  devant los pans de proposició, axí  com nostre Senyor manà a Moysèn. 22 E posà 
Ex 40,23  les llantes en llur orda, axí  com nostre Senyor ordonà. 24 E posà l’  
Ex 40,25  sobra ell perfum de bona odor, axí  com manà Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor  
Ex 40,27 aquell holocausts e sacrificis, axí  com Déu havia manat. 28 E mès lo pitxell;  
Ex 40,30  e sos fills ses mans e sos peus 30  com intraren dejús lo traginat de la  
Ex 40,30 covinensa e puyaren a l’altar, axí  com manà nostro Senyor. 31 E fonch dressat 
Ex 40,34  cor la nuu ho cobria [*]. 34 E  com la nuu sa llevava del tabernacla,  
Lv 1,8 enperò lo cap e tot ço de dins, axí  com la fraxura 9 e los budells e los peus, 
Lv 1,14  o oferta de ocells al Senyor, axí  com de tortres e de colomins, 15 ofiren  
Lv 2,1  2,Tit Capítol II 1 »L’ànima  com aportarà sacrifici a nostre Senyor,  
Lv 2,9  -ho-has [*] als sacerdots. 9 E  com aquell oferrà aquella, prenga lo  
Lv 2,14  al foch, e puys les engrunaràs axí  com a far, e axí oferràs les tues  
Lv 2,16  per ramenbrance de la oferta, axí  com és del far e de l’oli, e de tot l’  
Lv 3,1  de pasificament serà lur do, axí  com de bous, aquell que sacrificarà, sia  
Lv 4,2  –Parla als fills de Ysrael: »Ànima  com peccarà per ignorància de sacrifici e  
Lv 4,15  cap de aquell devant lo Senyor, e  com lo vadell serà deguollat devant nostre 
Lv 4,20  20 E face axí de aquest vadell  com féu del primer; e preguen per ells los 
Lv 4,21  de la albarguade e cremen-lo axí  com lo primer vadell, cor per gran  
Lv 4,26  d’ell perfumerà devant la ara axí  com lo perfum ce fa per pasificament, e  
Lv 4,31 aquell. 31 E pendràs tot lo sèu axí  com sa sol pendra los sacrificis  
Lv 4,35  E prengua lo sèu e face d’ell axí  com se sol fer del sèu del moltó qui és  
Lv 5,10 10 l’altra oferrà en holocaust axí  com solen fer, e preguarà per ell lo  
Lv 6,17  en lo santo santorum, e serà axí  com per peccat o per colpa. 18 Solament  
Lv 7,7  cor sant és dels sants. 7 »E axí  com per peccat és ofert sacrifici, e axí  
Lv 7,26  menyarets en menyar, axí de ocells  com de bestiar; 27 tota ànima qui menyarà  
Lv 7,30  devant la porta del tabernaccla, e  com abdues les coses ofertes a Déu seran  
Lv 8,13  Aron e untà’l e consagrà’l. 13 E  com los fills d’ell foren oferts, vestí  
Lv 8,13  bragués e posà en ells mitra, axí  com havia manat nostre Senyor. 14 E portà  
Lv 8,15  los corns de l’altar entorn. E  com l’hach sentificat, escampà la sanch  
Lv 8,17  en foch defora l’albergada, axí  com li havia manat nostre Senyor. 18 E  
Lv 8,21  tot ensès sobre l’altar per ço  com era holocaust de suau odor al Senyor,  
Lv 8,21  de suau odor al Senyor, axí  com havia manat a ell. 22 E sacrificà I  
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Lv 8,23  d’equell Aron e sos fills. 23 E  com l’hach deguollat Moysèn, pres la  
Lv 8,27  a Aron e a sos fills. Los quals  com ho haguessen alçat devant Déu, 28 e  
Lv 8,29  de la consagració en part sua, axí  com havia manat a ell lo Senyor. 30 E pres 
Lv 8,31 fills e sobre lurs vestiments. 31 E  com hach santificats ells e lurs  
Lv 8,31  són posats en lo canestell, axí  com manà a mi lo Senyor dient: “Aron e sos 
Lv 8,34  la vostra consagració [*], 34 axí  com en aquests presents fets és, per ço  
Lv 8,35  Senyor [*], e siats remenbrans axí  com a mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol  
Lv 9,1  36 [*] 9,Tit Capítol VIIII 1 E  com foren complits VII dies, lo VIII dia  
Lv 9,5  del tabernacla, en lo qual loch,  com estigués tota la multidut devant Déu,  
Lv 9,7  prega per tu e per tot lo pobla, e  com oferràs dons per lo poble, prega per  
Lv 9,7  prega per ell e ahora per ell, axí  com manà nostre Senyor. 8 E mantinent Aron 
Lv 9,10  peccat perfumà sobra l’altar axí  com menà Déu a Moysèn. 11 E la carn e la  
Lv 9,15  e deguollà’l e sacrificà’l axí  com lo primer. 16 E sacrificà lo holocaust 
Lv 9,21  Aron e alçà-ho devant Déu axí  com manà Moysèn. 22 E estès les mans  
Lv 9,22 mans devant lo poble e banaý’ls. E  com hach axí complit les ofertes per  
Lv 9,24  e lo sèu qui era sobre l’altar. E  com lo pobla viu açò, lloharen nostra  
Lv 10,3  tot lo poble seré glorificat. E  com ho oý Aron, callà. 4 E apellà Moysèn  
Lv 10,5  entraren e praseren-los axí  com jeyen, vestits ab lurs guonelles de  
Lv 10,5  de lli, e gitaren-los defora axí  com los fo menat. 6 E parlà Moysèn a Aron  
Lv 10,9 ço que no’n beuràs tu ne tos fills  com intreràs en lo tabernaccla del  
Lv 10,13  dels sacrificis del Senyor, axí  com manat és a mi. 14 E lo pits qui és  
Lv 10,15 a tos fills en lley perdurabla, axí  com manà lo Senyor. 16 E com Moysèn  
Lv 10,16  axí com manà lo Senyor. 16 E  com Moysèn serquàs entra aquestes coses lo 
Lv 10,18  menyar ella en lo santuari, axí  com és manat a mi. 19 E respòs Aron a  
Lv 10,19  lo Senyor; a mi és esdavengut axí  com tu veus. Com poguí menyar aquella? E  
Lv 10,20  plau devant los ulls de Déu. 20 E  com ho oý Moysèn, raebé la satisfacció.  
Lv 11,4  e haurà ungla, e no serà fesa, axí  com lo camell e de altres, no menyarets de 
Lv 11,9  han ales ne esquates, axí en mar  com en terra e com en aygües de flumns o  
Lv 11,9 esquates, axí en mar com en terra e  com en aygües de flumns o en estayns,  
Lv 11,10  axí en les aygües qui’s moven  com en mar, és abominabla a vós; 11 [*]  
Lv 11,18  18 e’l signe, qui és ocell gran  com àguila, e la guanta 19 e lo flemench e 
Lv 11,22 què saltarà sobra terra, 22 [*] axí  com és bruguos segons son genus [*]. 23 E  
Lv 11,29 aquelles qui’s moven en terra, axí  com mostela e rata e talpa e furó e cascun 
Lv 11,32  ’s fa obra, sia tingude en aygua,  com serà ensutzade entrò al vespra, e axí  
Lv 12,6  sanch de la sua purificació. 6 »E  com seran complits los dies de la sua  
Lv 13,2  o busanya o pústula o nexensa axí  com de llepra, sia aduyt a Aron sacerdot o 
Lv 13,3  o algú de sos fills. 3 Lo qual  com veurà la llepra en la cotna e los pèls 
Lv 13,10  al secerdot, 10 e veurà aquell, e  com en la cotna serà color blancha e los  
Lv 13,34 la carn romanent, mundarà aquell, e  com haurà llevades ses vestadures serà  
Lv 13,55  aquell per altres VII dies. 55 E  com veurà la faç de aquell que no serà  
Lv 13,59 de astam e de totes coses sots pel,  com se deguen mundar o comdepnar. 14,Tit  
Lv 14,2  2 –Aquesta és la lley del llebrós  com hom lo deurà mundar: »Serà aduyt al  
Lv 14,3  axirà lo prevera fora la posada, e  com atrobarà la llepra que serà mundada, 4 
Lv 14,8  viu que se’n vol al camp. 8 »E  com l’homa llevarà la sua vestimenta,  
Lv 14,8  del cors e lleu-sa en aygua, e  com serà purificat pot intrar en la  
Lv 14,11  que sia mesclada ab oli [*]. 11 E  com lo sacerdot purificarà l’homa,  
Lv 14,13  ço és, en lo lloch sant, e axí  com per peccat e enaxí per la colpa al  
Lv 14,44 e altra crosta hi serà posada, 44 e  com lo secerdot hi entrarà e veurà que la  
Lv 14,48  llevarà la sua vestimenta. 48 »E  com lo prevera entrarà en la casa e veurà  
Lv 14,50 fust de sedra e grana e hysop. 50 E  com haurà deguollat la un pardal en un  
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Lv 14,52  aquella axí ab la sanch del pardal  com en les aygües vives, e ab lo pardal  
Lv 14,53  e ab la grana e ab l’hisop. 53 E  com haurà llexat anar lo pardal volar al  
Lv 15,25  lo temps, serà no nèdea quax axí  com en lo temps de les mèstrues; 26 e lo  
Lv 15,31  e que no muyren en llurs llegeses  com ensutzaran lo meu tabernacla que és  
Lv 16,1  mort d’amdozos los fills de Aron  com ofariren lo foch estrayn e moriren. 2  
Lv 16,4  les quals dèvan eser llevades  com seran portades. 5 »E sostendrà Aron  
Lv 16,6 peccat e un moltó en holocaust; 6 e  com aporterà lo tor, orerà per si e per la 
Lv 16,11  anar aquell en lo desert. 11 »E  com açò serà fet, ofira lo tor e prech per 
Lv 16,15  lo propisiatori a orient. 15 »E  com haurà deguollat lo cabrit per lo  
Lv 16,15  de aquell dintra la claustra axí  com menat és de la sanch del tor, la qual  
Lv 16,21  tots los peccats de aquells. E  com haurà feta la pregària sobre lo cap de 
Lv 16,23  vestedures que primerament portava  com intrà en lo santuari, e llexarà-les  
Lv 16,24  e aporteran-li sos vestiments. E  com serà axit, aporterà e oferrà son  
Lv 16,24  e del poble, pregarà axí per si  com per lo poble. 25 E lo sèu qui és ofert 
Lv 16,27 seran cremats a foch, axí les pells  com la carn e los fems ensemps. 28 E  
Lv 16,29  nengú no face obra, axí lo nadiu  com l’estrayn qui peregrina entra vós; 30 
Lv 16,32  le mà per ço que servesqua axí  com a secerdot per son para; e aporterà  
Lv 16,34  una vegada l’ayn. E ell féu axí  com Déu manà a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 
Lv 17,4  a Déu, digna és de sanch quax axí  com qui escampa sanch, e axí perirà d’  
Lv 17,15  bèstia fera, axí dels de la terra  com dels estrangers, llevarà la sua  
Lv 18,28  en senblant manera no vomite  com haureu fetes semblants coses, axí com  
Lv 18,28  haureu fetes semblants coses, axí  com he vomitade la gent qui és astada  
Lv 19,18  proïsma. Amaràs lo teu amich axí  com a tu matex. Yo sóm lo Senyor. 19 »Les  
Lv 19,34 aquí era nadiu, e amareu aquell axí  com a vosaltres mateys, car sou astats  
Lv 20,10  proïsma, de mort muyra, axí l’hom  com la dona. 11 »Qui dormirà ab sa  
Lv 22,4 cosa morta de la qual ix sament axí  com de participament, 5 e qui toquarà  
Lv 22,6  les coses qui santifiquades són; e  com haurà llevat la sua carn ab aygua 7 e  
Lv 22,9  perquè no múyran en lo santuari  com l’hauran ensutzat. Yo sóm lo Senyor  
Lv 22,13  serà a le case de son para axí  com de poquesa solia astar, serà provaÿde  
Lv 22,16  la malvestat de son peccat  com coses santificades mengeran. Yo sóm lo 
Lv 22,21  presentant axí de bous  com de ovelles, sens màcula la presentarà  
Lv 22,27  dient: 27 –Bou o ovella o cabra,  com serà engendrade, per VII dies serà  
Lv 23,20  víctimes dels pasífichs. 20 E  com haurà llevat aquells lo sacerdot ab  
Lv 23,43  fiu habitar los fills de Ysrael  com los traguí de la terra de Agipta. Yo  
Lv 24,11  tendes ab un hom de Ysrael, 11 e  com blesmàs lo nom del Senyor e malaýs a  
Lv 24,19  naffra a nengú de son proïsma, axí  com ha fet axí sia fet d’ell: 20  
Lv 24,20  dent. Pendrà aytal faride o naffra  com haurà donada, aytal la sostendrà e de  
Lv 24,23  E faéran los fills de Ysrael axí  com havia manat lo Senyor a Moysèn. 25,Tit 
Lv 25,35 e malalt de mans, rebràs aquell axí  com estranger e palegrí e viurà ab tu, 36  
Lv 25,39  no’l destrenyaràs de servitut axí  com als esclaus, 40 mas axí com a llogader 
Lv 25,40  axí com als esclaus, 40 mas axí  com a llogader e conreador serà, fins l’  
Lv 26,19  donaré cel a vosaltres desobre axí  com a fferro, e la terra de asser 20 [*]  
Lv 26,25  de la mia amistanse o pacte. E  com haureu acorriment en les siutats,  
Lv 26,32 -se-n’han los anamichs vostros  com los habitadors de aquella seran  
Lv 26,36  de la fulla volant, e axí fogiran  com si fogien a aspasa. Cauran nengú no  
Lv 26,37  cascú desobre sos frares axí  com fogint a batalles. Nengú de vosaltres  
Lv 26,43  de sert ma menbraré, 43 la qual  com serà lexada per ells conplaurà a ci en 
Lv 26,43  ells per los lurs peccats per tant  com hauran meynspresat los meus juýs, e  
Lv 26,44  hauran viltingudes. 44 E enperò  com seran en la terra batallívol,  
Lv 27,8  estarà devant lo sacerdot, e tant  com aquell estimerà e veurà que ell pot  
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Lv 27,21 qui l’havia [*] no’s porà, 21 car  com vendrà lo dia del jubileu santificat  
Lv 27,27  ’l volrà, serà venut a altra tant  com se vulla sia estimat. 28 »Tota cosa  
Ex 1,16  l’altra Phuà–, 16 manant a elles:  –Com vós llevarets infants a les juÿes en  
Ex 3,13  ma tremat a vós”; e si dien a mi:  “Com és lo nom de aquell?”, què diré a  
Ex 4,21  en la mà. 21 E dix Déu a Moysèn:  –Com t’entornaràs en Agipta, vejes tots  
Ex 6,30  –Yo són en llavis no sircuncizos.  ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit  1 Dix Déu a  
Ex 7,9  8 E dix Déu a Moysèn e Aron: 9  –Com dirà a vós Farahó: “Mostrats-me  
Ex 9,29  no romanguats. 29 E dix Moysèn:  –Com yo saré axit de la ciutat, estendré  
Ex 10,10  nostre Senyor. 10 [*] –[*] ab vós.  ¿Com yo llexaré anar vós e vostres infans? 
Ex 13,19  conjurà los fills de Ysrael dient:  «Com Déu vesitarà vós, portats-vos-en  
Ex 34,24  Senyor Déu de Ysrael. 24  Com yo gitaré les gens devant tu e  
Lv 10,19 a mi és esdavengut axí com tu veus.  Com poguí menyar aquella? E cridaren a mi  
Lv 14,34 perlà Déu a Moysèn e Aron dient: 34  –Com serets entrats en terra de Canahan,  
Lv 19,9  aquella d’enmig de son poble. 9  »Com segareu los blats de la tua terra, no 
Lv 23,10  als fills d’Israel. Diràs a ells:  »Com sareu intrats en la terra la qual yo  
Lv 6,2  Déu negarà a son proïsma alguna  comanda que li serà feta en fe, e ell l’  
Ex 14,25  –Fogiam devant Ysrael, cor Déu se  combat per ells contre nós. 26 E dix Déu a 
Ex 15,3 ell. 3 Nostre Senyor és axí com hom  combatador, e son nom és Totpoderós. 4  
Ex 14,7  carretas triades un anaven hòmens  combatadors, e totes les altres carretes  
Ex 17,8  8 E adonchs vench Amalech per  combatra los fills de Ysrael en Rabhidim.  
Ex 14,14  14 car nostre Senyor se  combatrà per vós. E per ço, callats  
Lv 13,43 o roge, 43 e açò veurà lo secerdot,  comdapne-lo que és dupta de llepra que  
Lv 13,11  11 per llepra molt vella pot esser  comdepnada, [*] en coyr de sa carn;  
Lv 13,20  tornats en blanquor, e si axí és,  comdepnar-l’ha per plaga de llepra qui  
Lv 13,59  sots pel, com se deguen mundar o  comdepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà  
Lv 13,11 comdepnada, [*] en coyr de sa carn;  comdepnarà aquell lo secerdot e no  
Ex 22,7  foch esmanerà lo dan. 7 »E si algú  comenarà a son amich moneda o vexella en  
Ex 22,10  tans a son conpanyó. 10 »E si algú  comenerà a son proïsma aze o bou o ovella  
Ex Inc  Inc E  comensa lo libra de Èxodus, que és lo  
Lv Inc libra, lo qual ha nom Èxodus. Lv Inc Comensa lo terç libra de Moysèn, lo qual  
Ex 12,2  Agipte: 2 –Lo mes aquest és a vós  comensament e primer mes de l’ayn. 3  
Ex 29,28  de Ysrael, cor promícies són e  comensaments de sacrificis pasificables d’ 
Lv 13,51  51 e en lo VII dia sia guordat: si  comensarà esclatar la llepra o si  
Ex 19,13  sia home o bèstia, no viurà. Mas  comensaren a sonar la butzina, llavors  
Ex 19,16 vengut lo terç dia en lo matí, ells  comensaren oyr trons e llamps, e la  
Ex 36,3  fills de Ysrael. E com la obra sa  comensàs de fer, tot dia venia lo pobla  
Lv 27,17  venuda. 17 Si tentost de l’ayn  comensat del jubileu prometrà lo camp,  
Lv 20,10 muller de l’altre e adulteri haurà  comès ab muller de son proïsma, de mort  
Lv 20,12  cadescú muyra, car gran peccat han  comès; la sanch llur sia sobre ells. 13  
Lv 23,13  ab ell: II delmes de sèmola  comoltada ab oli en perfum del Senyor e  
Ex 35,1  XXXVI 1 Ajustà Moysèn tota la  companiya dels fills de Ysrael e dix a  
Ex 5,5 lo poble de la terra. Vegats quante  companya esvahex a ell! E diguéran a ell:  
Lv 25,10  [*] e cadescú retornarà a le  companya primera, 11 car jubileu és. E lo  
Ex 23,2  falç testimoni. 2 No seguiràs  companye a fer mal, ni en juýs de molts no 
Ex 6,14 són los prínceps de les casades per  companyes sues. Ffills de Rubèn, mayor nat 
Ex 6,19 los perentats de Lleví per les sues  companyes. 20 E pres Amram muller  
Ex 6,25  E aquests són prínceps de les  companyes dels llevins e lus parentats. 26 
Ex 12,38 hòmens, sens infans e fembres, 38 e  companyes e mesclaye gran qui pujà ab  
Ex 12,44 44 mas tots vostres serfs e vostres  companyes seran circunzisos, e axí’n  
Lv 21,17  a Aron: »Hom de la tua sament per  companyes qui haurà màcula, no presenta pa 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

143 
 

Ex 12,48  palagrí voldrà passar ab vós en  companyia e volrà fer Pasque a Déu,  
Ex 34,29  fos la sua cara per ço cor en  companyia havia perlat ab nostre Senyor.  
Ex 22,8  que no mès sa mà en açò de son  companyó 9 e sobre cosa de culpa, axí en  
Ex 31,6  de fusta. 6 E he donat a ell per  companyó Holiab, fill de Achisemeoch, del  
Ex 38,23  manat a ell, 23 junyint a ell per  companyó Holiap, fill de Achimach, del  
Lv 8,34  presents fets és, per ço que  complats vostro sacrifici. 35 De dia e de  
Ex 18,23  sofarir. 23 E si tu fas açò, tu  complexs lo ministeri de Déu, e los seus  
Ex 38,22  Urí, nét de Hur, del trip de Judà,  complí per manement de Moysèn, axí com Déu 
Lv 3,9  nostre Senyor, e lo grex e la coha  complida endret de l’os, 10 ab los  
Ex 31,18 lo munt de Senaý a Moysèn, com hach  complides aquestes peraules, IIs taules  
Ex 34,33  en lo munt de Sinaý. 33 E com hach  complides ses peraules, posà’s cobriment  
Ex 40,31  que totes aquestes coses foren  complides, 32 la nuu cobrí lo tabernacla  
Ex 16,18 na cullia, com masurave [*] trobave  compliment, e aquell qui més na cullia,  
Lv 23,16  plenes, 16 fins a l’altre dia de  compliment de setmana setena, ço és, L  
Ex 36,8 8 E faéran tots los savis da cor, a  complir la obra del tabernaccla, X  
Ex 1,7  e germinaren e brotaren molt, e  compliren la terra. 8 E llevà’s en la  
Ex 35,31  de Hur, del trip de Judà, 31 e ha  complit ell de l’esperit sant de Déu e de 
Lv 3,6  sia fembra, aquell qui offerrà  complit e net serà ofert ell. 7 »E si  
Lv 8,33  VII dies, entrò al dia que sia  complit lo temps de la vostra consagració  
Lv 9,22  poble e banaý’ls. E com hach axí  complit les ofertes per peccat e los  
Lv 9,1  9,Tit Capítol VIIII 1 E com foren  complits VII dies, lo VIII dia apellà  
Lv 12,4 entra en lo sentuari entrò que sien  complits los dies de la sua porgació. 5 »E 
Lv 12,6  la sua purificació. 6 »E com seran  complits los dies de la sua porgació, per  
Lv 26,4  e de fruyts los arbres seran  complits; 5 reebrà la betuda de les messes 
Ex 5,13  de les obres los manesaven dient:  –Complits vostra obra cascun dia, axí com  
Ex 5,14  los destreyadors de Pharahó dient:  –Complits la obra! 15 E venguéran aquells  
Lv 25,18  manaments e mos juýs guordau, e  compliu aquells, perquè habitar puguau en  
Ex 8,14 -les en diversos munts, e la terra  compodrí-les. 15 E viu Faraó que dat li  
Ex 16,24 -ho axí com los menà Moysèn, e no  compodrí ne fou trobat verma en aquell. 25 
Ex 35,28  e la timiama de suau odor a  compondra. 29 Tots los hòmens e les  
Ex 30,35  de la un com de l’altra, 35 e  compondràs-ho ab temiama per rahó de  
Ex 37,29  e cobrí-les de llata d’or. 29 E  componé l’oli de la untura de  
Ex 30,9 sobra aquell temiama que hage altra  composició, ne oferta ne holocaust que  
Ex 30,37  sants a vós la temiama. 37 Aytal  composició no fassats en vostres usos, cor 
Ex 30,25  ungüent d’oli sant qui serà axí  compost per fer obra de untament. 26 E de  
Lv 2,12  offarrets e lurs dons, e [*] sien  compostes sobra l’altar en odor de  
Ex 30,32  no sia untade d’ell. Entorn la  compozició d’ell no farets alra, cor  
Lv 25,27 e ço que restant serà retrà-hu al  comprador, e axí rebrà la posseció sua. 28 
Lv 25,28 ço és, lo preu per rembra, haurà lo  comprador ço que haurà comprat fins a l’  
Lv 25,30  rehemuda en l’ayn, serà girade al  comprador, e poseyrà aquella e los seus  
Lv 25,52 ayns, retrà lo restant dels ayns al  comprador. 53 Los que abans serví ab lo  
Lv 22,11  11 mas aquell que lo sacerdot  comprarà e lo qui serà servacial de la sua 
Lv 25,14  alguna cosa a ton proïsma o la  compraràs d’ell, no’l destrengues lo teu 
Lv 25,14  segons lo comte de l’ayn jubileu  compraràs d’ell; 15 segons lo conte dels  
Lv 25,28  haurà lo comprador ço que haurà  comprat fins a l’any del jubileu, car en  
Lv 27,22  dels sacerdots. 22 »Si lo camp  comprat e no de la poceció dels mayors  
Lv 25,51  fins l’ayn jubileu, segons lo  compte ratrà-li lo preu; 52 e si de  
Lv 27,18  segons los ayns que restats són al  compte fins al jubileu, e serà rellevat  
Ex 18,8  foren intrats en lo tebernacle, 8  comtà Moysèn a son sogre tot so que Déu  
Lv 11,29  29 »E totes aquestes coses seran  comtades entra les ensutzades e de  
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Lv 23,15  e en totes habitacions vostres. 15  »Comtareu, donchs, de l’altra dia del  
Lv 25,50  era vanut se llevarà [*] serà-li  comtat a raó de lloguer; 51 e si més  
Ex 30,12  e no serà plagua en ells quant  comtats saran. 13 Açò darà cascú qui  
Lv 25,27  raembra no porà trobar, 27 seran  comtats los fruyts del temps que venut ho  
Lv 25,14  lo teu frara, mas segons lo  comte de l’ayn jubileu compraràs d’ell;  
Lv 25,16 tant crexerà lo preu, e quant menys  comteràs, tant menys lo preu costerà, car  
Lv 25,8  coses que nexen daran pastura. 8  »Comteràs de sert a tu VII setenes d’  
Ex 1,19  –Les fembres hebrees no són axí  con les egepcianes, cor elles matexes ho  
Ex 1,19  elles matexes ho saben fer axí bé  con nós, e abans que nós vinguam ya és fet 
Ex 1,21  foren molt confortats. 21 E per ço  con les madrines tameren Déu, adificà a  
Ex 6,12  donchs, com ma oirà Farahó? Guorda  con yo són ab los no sircuncisos llavis.  
Ex 7,7 de LXXX anys e Aron de LXXXIII  con perlaren a Farahó. 8 E dix Déu a  
Ex 9,31 Lo li e l’ordi foren farits per ço  con l’ordi espiguave e lo li ya metia  
Ex 12,25 tos fills entrò anpertostemps. 25 E  con intrarets en la terra la qual nostre  
Ex 16,16  Senyor: Culla de açò cascú aytant  con n’hage mester a menyar, un almut per  
Ex 16,21  per lo matí sengles quarts, aytant  con na havien master a lurs obs, e con se  
Ex 16,21  con na havien master a lurs obs, e  con se llevave lo sol, fonie’s. 22 E en  
Ex 16,34  generacions. 34 E féu Aron axí  con menà Déu a Moysèn, e posà aquel a  
Ex 17,7  los vells de Ysrael, 7 e per ço  con tentaren Déu dient: «¿És Déu ab nós o  
Ex 24,15  recomtats-les a ells. 15 E  con pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu del  
Ex 27,17  argent, e lurs pilars, que són axí  con a fonaments, seran d’eram. 18 E lo  
Ex 28,14  cadenes d’or net, la una ten gran  con l’altra, e faràs elles d’obre  
Ex 28,30  que seran en lo pits de Aron  con entrarà devant nostra Senyor; e  
Ex 28,43  E usaran aquells Aron e sos fills  con intraran en lo tabernacla del  
Ex 30,20  e sos fills les mans e los peus 20  con deuran intrar en lo tabernaccla del  
Ex 32,5  traguéran de terra de Agipta! 5 E  con Aron oý açò, adificà altar devant ell, 
Ex 33,16  ’ns tragues d’equest [*], 16 cor  ¿con poríam nós saber, yo ne ton pobla,  
Ex 34,19  de tots los animals, axí de bous  con de ovelles serà meu. 20 E lo primer  
Ex 34,35  que a ell éran manades, 35 cor  con veien a l’exir de Moysèn sa faç axí  
Ex 39,7  dels fills de Ysrael, axí  con manà nostre Senyor a Moysèn. 8 E féu  
Ex 39,43  Ysraell. 43 E Moysèn banaý a ells  con viu que totes aquestes coses éran  
Lv 1,6  la porta del tabernaccla. 6 E  con lo holocaust serà escorxat e serà  
Lv 2,4  les ofertes de nostre Senyor. 4 »E  con portaran sacrifici cuyt en lo forn,  
Lv 2,4  sacrifici cuyt en lo forn, axí  con pans de sèmola, ço és a saber, menys  
Lv 4,10  e del fetge, e totes coses, 10 axí  con del sacrifici del pasificament, e farà 
Lv 5,15 parlà Déu a Moysèn dient: 15 –Ànima  con tractarà falcia e’n error en aquelles 
Lv 7,38 Senyor a Moysèn en lo munt de Sinaý  con manà als [*] de Ysrael que ofarisen  
Lv 9,20  fetga 20 posaren sobre los pits; e  con foren cremades en l’altar lo sèu, 21  
Lv 13,14  en blanquor; home és munda. 14 E  con la carn és viva en aquell e parrà, 15  
Lv 14,37  per ço que conega la llepra. 37 E  con veurà en les parets d’equella la  
Lv 18,26  axí lo habitant en la terra  con lo conrrehador qui és pelagrí entra  
Lv 20,3  d’enmig de mon pobble, per tant  con haurà donat de la sua sament a Maloch  
Lv 20,17  en prasència del pobble, per tant  con llur llegesa la un de l’altre han  
Lv 26,35  disaptes de sa soladat, per tant  con no ha reposat en los vostres disaptes  
Lv 27,17  del jubileu prometrà lo camp, tant  con pot valer, tant serà estimat; 18 mas,  
Lv 11,47  en terra, 47 per ço que sapiats e  conaguats les difarènsies del mon e lo no  
Ex 4,31  lo poble. 31 E crech lo poble, e  conaguéran que nostre Senyor havia  
Lv 24,12  E matéran aquell en prasó fins que  conaguessen què manava lo Senyor. 13 Lo  
Ex 33,17  gràcia devant mi, e tu matex he  conagut per nom. 18 E ell dix: –Mostra a  
Ex 1,8 terra de Agipta rey nou, lo qual no  conaxia Josep, 9 e dix a son pobla: –Veus  
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Ex 14,31 Ysrael que ab gran mà los havia Déu  conbatuts contra aquells. Temé lo poble  
Ex 38,7  aquest altar no era sòlit, ans era  concavat, de taules, e dintra vach. 8 E  
Lv 19,19  participar ab animals de altra  condació o natura, e lo camp no’l  
Lv 13,8  lleprós, sia tornat al prevera 8 e  condepnar-l’ha per inmunde, si a ell  
Ex 4,14 Moysèn e dix: –Aron, ton frare [*],  conech yo que ell és bell parler. Aquest  
Ex 5,2  tua veu e que lex lo poble? Yo no  conech nostro Senyor, ni Yraell no lexaré. 
Ex 9,30  del Senyor és la terra. 30 Mas yo  conech que tu ne tos serfs no tembrets  
Ex 18,11  lo seu poble de Agipte. 11 Are  conech que gran és lo Senyor nostre sobre  
Lv 14,36  lo prevera en la casa per ço que  conega la llepra. 37 E con veurà en les  
Lv 4,28 llig e puxs que se’n llex 28 e que  conegua son peccat, ofira una cabra nèdea, 
Ex 16,32  a vostres generacions per ço que  coneguen lo pa que fiu menyar a vós en lo  
Ex 8,22 hy seran les mosques, per ço que tu  conegues que yo sóm Senyor enmig de la  
Lv 13,37 plana e los cabels negres, porà hom  conèxer que l’hom és sanat e porà  
Lv 14,57  d’equelles 57 ab què’s pugua  conèxer qui és munde o inmunde. 15,Tit  
Lv 4,23  veda per ignorància, 23 e aprés  conexerà son peccat, ofira sacrifici a  
Lv 5,3  solen e li serà oblidat e puys ho  conexerà, digna és de colpa. 4 »Ànima qui  
Ex 32,22  –No s’irasque lo senyor meu. Tu  conexs bé aquest pobla, que és aperallat a 
Ex 35,8  e oli per inluminar e a cuynar e a  confagir los ungüents e la timiama de odor 
Lv 16,21  cascuna mà sobre lo cap de aquell,  confesarà totes les iniquitats dels fills  
Ex 30,25  e oli de olives net I sister. 25 E  configiràs tot açò, e untaràs d’equest  
Ex 1,20 e muntiplicà lo poble, e foren molt  confortats. 21 E per ço con les madrines  
Ex 16,2  de Agipte. 2 E mermurà tota la  congragació dels fills de Ysrael contre  
Ex 16,9  a Aron: –Digues a tota la universa  congregació dels fills de Ysrael: “Puyats  
Ex 36,18  18 E féu L sivelles d’aram per  conguoyir la tenda e que fos fet de totes  
Lv 11,5  inmundes reputats aquella. 5 »E lo  conill, qui ramuga e no ha la ungla fesa,  
Lv 18,14 se muller, que senguinitat ab tu és  conjunta. 15 »La verguonya de ta nora no  
Ex 13,19 ossa de Josep ab si, per ço com ell  conjurà los fills de Ysrael dient: «Com  
Lv 19,2  als fills de Ysrael e a tota la  conpanya d’equell e diràs a ells: »Sants  
Ex 12,21 ells: –Anats e pren[e]ts animal per  conpanyes vostres, e deguollarets a ell  
Ex 22,9  lo jutge esmenarà dos tans a son  conpanyó. 10 »E si algú comenerà a son  
Ex 35,34  del trip de Dan, serà son  conpanyó, 35 car abdozos han la siència  
Lv 26,43 43 la qual com serà lexada per ells  conplaurà a ci en los disaptes seus  
Ex 5,9  Déu!” 9 Sien obrant e opromuts, e  conplèsquan les obres, e no’s raposen per 
Ex 23,26  ne axorque en la tua terra, e  conpliré lo nombre de tos dies. 27 »E la  
Ex 7,25  de la aygua del flum. 25 E foren  conplits VII dies que nostro Senyor ferí  
Ex 12,41  anys, 41 los quals com foren  conplits, en aquel matex dia axí tota la  
Ex 7,18  qui són dins lo flum morran; seran  conpodrides les aygües e serà aflagit  
Ex 30,33  sant a vós. 33 E qualque homa ne  conpondrà aytal e donarà d’ell a estrayn, 
Lv 1,7 foch ab sos alcles de llenya debans  conponides, 8 e los [*] que són tallats  
Ex 21,2  als fills de Ysrael: 2 »Si  conpreràs serf hebreu, VI anys servesque a 
Lv 25,40  40 mas axí com a llogader e  conreador serà, fins l’ayn jubileu  
Lv 18,27  aquestes horribletats faeren los  conredós de la terra que foren devant  
Lv 25,23  car mia és, e vosaltres forestés e  conrehadós meus sou, 24 per què tota la  
Lv 18,26  axí lo habitant en la terra con lo  conrrehador qui és pelagrí entra  
Ex 2,2  de aquella matexa casa, 2 la qual  consabé e parí un fill. E véran ell molt  
Ex 2,22 filla d’ell per muller, 22 la qual  consabé e infantà fill, lo qual apellà  
Lv 12,2  e digues a ells: »Fembra qui haurà  consabut per sament, si infentarà mascla  
Lv 26,16  en fratura e ardor, que  consagesca los vostros ulls e desseque les 
Lv 8,12  sobra lo cap d’Aron e untà’l e  consagrà’l. 13 E com los fills d’ell  
Ex 29,22  cuxa dreta, per ço cor és moltó de  consagració, 23 e una torta de pa, e una  
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Ex 29,31  31 »E pendràs lo moltó de la  consagració e couràs las suas carns en  
Lv 7,37 per peccat e encara per colpa e per  consagració e per sacrificis pacificables, 
Lv 8,22  22 E sacrificà I ariet segon en  consagració dels sacerdots, e posaren les  
Lv 8,28  de l’holocaust per ço cor era  consagració e oferta en odor suau de  
Lv 8,29  devant Déu, de l’ariet de la  consagració en part sua, axí com havia  
Lv 8,31 e menyats-les aquí, e los pans de  consagració menyats, los quals són posats  
Lv 8,33  sia complit lo temps de la vostra  consagració [*], 34 axí com en aquests  
Lv 8,9  de aquella pozà la llàmina d’or  consagrade en santificació, axí havia  
Ex 29,34 són. 34 E si romendran de les carns  consagrades e dels pans entrò al matí,  
Ex 40,11  los vaxells seus e totes les coses  consagrades, per ço que sien sants dels  
Lv 7,30  les coses ofertes a Déu seran  consagrades, lliura-hu al sacerdot, 31  
Ex 28,41  e a sos fills ab ell, e a tots  consagraràs les mans e sentificaràs a  
Ex 29,7  sobra son cap, e en aquesta manera  consagraràs ell. 8 E acostar-t’has a  
Ex 32,29 XXIIIM hòmens. 29 E dix Moysèn:  –Consagrats les vostres mans vuy a nostra  
Ex 29,29  ell per ço que en aquella unten e  consagren les mans d’aquells. 30 VII dies 
Lv 18,17  són, e aytal participació és de  consanguinitat. 18 »La germane de ta  
Ex 13,12  en qualquequal hauràs mascle  consegraràs al Senyor. 13 E al primer nat  
Ex 29,27  27 E santificaràs lo pits, e serà  consegrat, e la cuxa que depertist del  
Ex 29,21  e desobra lurs vestiments, e seran  consegrats ells e lurs vestedures. 22 »E  
Ex 29,35  sobra Aron e sos fills. VII dies  consegreràs les mans de aquells, 36 e lo  
Ex 5,5  fets! 5 E adonchs Faraó dix a son  consell: –Molt és lo poble de la terra.  
Ex 18,19  ojes la mia paraule e prin mon  consell, e serà Déu ab tu: sies tu al  
Ex 18,22 les coses mayors a què no poran dar  consell recomteran a tu, e ells jutgeran  
Ex 18,24  oý açò, ell féu tot ço que ell li  consellà. 25 E Moysèn alegí barons [*] de  
Lv 5,1  que ell ho oý o hu viu o hu fou  consent, si no ho denunciarà portarà la  
Ex 32,25  los estranys, (per ço cor ell hi  consentí). 26 E estech enmig del portal de 
Lv 20,5  aquell e tots aquells qui hauran  consentit a ell perquè fornicassen ab  
Ex 1,17  lo manament del rey de Agipta, ans  conservaren los infants. 18 E lo rey féu- 
Lv 19,19  sóm lo Senyor. 19 »Les mies lleys  conservau. Les tues bèsties no faràs  
Lv 13,25 la senadura serà blanqua o roge, 25  considera aquella lo secerdot; e si en  
Lv 13,5  tingue’l enclòs per VII dies; 5 e  considerarà en lo VII dia, e si veurà que  
Lv 13,17  blanquor e tot l’homa cobrirà, 17  considerarà ell lo secerdot e triar-l’  
Lv 27,14  casa e santifiquar-la al Senyor,  considererà aquella lo sacerdot si és bona 
Ex 10,7  llur Déu. ¿No veus que Agipta és  consumade? 8 E tornaren Muysèn e Aron a  
Lv 6,23 e tot sacrifici dels sacerdots serà  consumit de foch, e nagú no manuch d’  
Lv 26,38 les gens, e la terra batallívol vos  consumrà. 39 La qual cosa si de aquests  
Ex 6,9 a vós a posayr. Yo sóm Senyor.” 9 E  contà Moysèn totes les peraules aquestes  
Ex 19,25  25 E devallà Moysèn al poble e  contà a ells totes aquestes coses. 20,Tit  
Lv 13,15  jutgerà ell per inmunda e serà  contat entre los no nèdeus, cor la carn  
Lv 25,15  compraràs d’ell; 15 segons lo  conte dels fruyts ho vendran a tu. 16  
Lv 25,52 li lo preu; 52 e si de poch, poserà  conte ab ell segons lo nombre dels ayns,  
Ex 23,21 ell e ou la sua veu, e no’t vulles  contendra ab ell, cor no perdonaré vostres 
Ex 26,29  d’or, per los quals les barres  contenguen les taules, les quals sien  
Ex 36,31  de fust de sethim, V per ço que  contenguessen les taules de lha un llats  
Ex 10,2  senyals en ell, 2 e que tu ho  contes en les orelles dels fills de Yrael. 
Ex 26,31 obra brodade e bella, veyrade e ben  contexta, 32 lo qual cobriment penyaràs  
Lv 13,45  e la vestadura que porterà serà  contexta ab lo caperó ensemps, e clamar- 
Lv 21,20  haurà blanqura en los ulls, si ha  continuada gratella, si ha pruhige en lo  
Lv 24,2 pur e net per cremar en les llantes  continuadament. 3 Fora lo vel de  
Ex 29,38  que faràs en l’altar cascun dia  continuhadement: II moltons de II anys, 39 
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Ex 1,10  mace, e que s’escomoguéssan  contra nós e’ns fessen guerra, e que s’  
Ex 3,6 Moysèn sa faç, cor no podia guordar  contra Déu. 7 Al qual dix lo Senyor: –Yo  
Ex 5,15  a Farahó dient: –Per què fas açò  contra nós, qui som tos serfs? 16 Palla no 
Ex 5,16 serfs són batuts, e injustament fan  contra lo teu pobla. 17 E ell respòs:  
Ex 13,17  si’ls vaés, e que no’s llevàs  contra ells a batalle e que’ls ratornàs  
Ex 14,31  ab gran mà los havia Déu conbatuts  contra aquells. Temé lo poble nostre  
Ex 16,20  -ho vèrmens e pudent; e fo yrat  contra ells Moysèn. 21 E collien-ne  
Ex 17,16 desliurat, e la batalla de Déu serà  contra Amalech de generació en generació.  
Ex 20,16  16 »No faràs fals testimoni  contra ton proïsme. 17 »No cobejaràs la  
Ex 28,27 les espatlles desobra que raguorden  contra la fas de la juntura jusane, per ço 
Ex 30,6  6 E posaràs, ell devant, l’altar  contra lo vel e lo cobriment que penge  
Ex 32,10 llexe’l a mi, e la mia ira irixaré  contra ells, e deliré ells, e faré a tu en 
Ex 32,11  què, Senyor, se irexerà la tua ira  contra lo pobla lo qual has tret de  
Ex 32,14  e no féu lo mal que havia perlat  contra lo seu pobla. 15 E tornant, devallà 
Ex 32,31 per aquest pobbla que ha fet peccat  contra tu, per ço com han fet a ells déu  
Ex 36,23  n’havia XX de plage de migjorn  contra tramuntana, 24 ab XL colones d’  
Ex 36,32  la part de ponent del tabernaccla,  contra la mar. 33 E féu atrecí altra barra 
Ex 39,21 21 e la capulla en la sobirane part  contra lo mig, e havia orla entorn per ço  
Lv 4,6  ha VII veguades devant lo Senyor  contra lo vel o la claustra del santuari.  
Lv 4,17  dit e salpusch-ne VII veguades  contra lo vell, ço és, la claustra, 18 e  
Lv 6,3  maneres o en una de totes farà  contra aquella en les quals coses solen  
Lv 10,16  per peccat, trobà’l, e fou irat  contra Alazar e Aytamar, qui romaseren  
Lv 14,27  ha lo seu dit dret e gitar-n’ha  contra Déu VII veguades, 28 e toquar-n’ 
Lv 17,10  sanch, yo fermaré la mia faç  contra la ànima de aquell e escamparé  
Lv 19,16  en los pobles. No estaràs  contra la sanch de ton proïsma. Yo sóm lo  
Lv 26,17 serà devorada; 17 posaré la mia faç  contra vosaltres e decaureu devant vostres 
Lv 26,27  coses no m’ohirets e caminareu  contra mi, 28 yo iré ab furor contrària  
Lv 26,41  a mi. 41 Caminaré yo donchs  contra ells e amanaré a ells en la terra  
Ex 23,7  e lo just no auciuràs, cor yo sóm  contrari dels malvats. 8 No pendràs dons,  
Lv 26,21  21 »Si caminareu ni fareu lo  contrari a mi ni volrets oir a mi, afagiré 
Lv 26,23 volreu castiguar e caminareu per lo  contrari ab mi, 24 yo de sert caminaré ab  
Lv 26,24  sert caminaré ab vosaltres per lo  contrari, e farir-vos-he VII veguades  
Lv 26,40 llunyats de mi e han caminat per lo  contrari a mi. 41 Caminaré yo donchs  
Lv 26,28  contra mi, 28 yo iré ab furor  contrària envers vosaltres e corregir-  
Lv 26,17 vosaltres e decaureu devant vostres  contraris, e subjugats sereu en aquells  
Lv 26,25  e sareu lliurats en les mans dels  contraris, 26 e aprés que hauré trenquat  
Lv 26,36  d’ells en les ragions dels  contraris; los spaordirà lo so de la fulla 
Ex 14,2  qui és entre Maachdell e la mar,  contre Beelcefon, e devant aquell castell  
Ex 14,9  la universa host, era en Hiroch  contre Beelsephon. 10 E com se apropinquàs 
Ex 14,25  Ysrael, cor Déu se combat per ells  contre nós. 26 E dix Déu a Moysèn: –Stin  
Ex 15,24  «Amarguós». 24 E mermurà lo poble  contre Muysèn dient: –Què beurem? 25  
Ex 16,2 la congragació dels fills de Ysrael  contre Moysèn e contre Aron en lo desert,  
Ex 16,2  fills de Ysrael contre Moysèn e  contre Aron en lo desert, 3 e diguéran a  
Ex 16,7  cor ell oý lo vostro mermurament  contre lo Senyor. E nós, ¿qui som, qui  
Ex 16,7  E nós, ¿qui som, qui mermurats  contre nós? 8 E dix Moysèn: –Nostre Senyor 
Ex 16,8  mermuraments mermurats un poch  contre ell, [*] cor no és contre nós lo  
Ex 16,8  un poch contre ell, [*] cor no és  contre nós lo vostre mermurament, mas  
Ex 16,8  nós lo vostre mermurament, mas  contre al Senyor. 9 E dix Moysèn a Aron:  
Ex 17,2 Moysèn [*]. [*] –Per què pledejats  contre mi, e per què temtats Déu? 3 E  
Ex 17,3  lo poble per aygua, e mermuraren  contre Muysèn dient: –Per què fahist-nos 
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Ex 17,10  perlà a ell Moysèn, e batallà’s  contre Amalech. E Moysèn e Aron e Hur  
Ex 23,29  per ço que no crèsquan les bèsties  contre tu; 30 poch a poch scamparé ells  
Ex 27,9  e’n l’angle de tremuntane  contre migjorn serà la cortina de blau de  
Lv 4,13  per ignorància faent ço que és  contre lo manament de nostre Senyor, 14 e  
Lv 4,22  és. 22 »E si peccarà príncep  contre un hom més de açò que nostre Senyor 
Lv 14,16 aquell e gitar-n’ha VII veguades  contre lo Senyor Déu, 17 e l’oli que  
Lv 20,3  3 e yo posaré la mia cara  contre aquell e tellaré aquell d’enmig de 
Lv 20,6  ab ells, posaré la mia cara  contre aquella e mataré aquella d’enmig  
Lv 26,37  Nengú de vosaltres als anemichs  contrestar no porà. 38 Parireu entra les  
Ex 23,23  e aveu e gebuseu, als quals yo  contrestaré. 24 No adoraràs los déus de  
Ex 22,21  sinó solament Déu. 21 »E no  contristaràs lo palegrí ni no l’  
Lv 21,2  sua siutat, 2 sinó solament en los  conyunts de sa sanch e propinqües, ço és a 
Ex 27,11  e XX pilars d’eram, e lurs  conyunyiments d’argent. 12 E en lo llats  
Ex 1,14  lur obra servien ells ab duresa de  cor. 15 E dix lo rey de Egipta a IIs juÿes 
Ex 1,18  volets fer ço que jo us he manat,  cor vós raservats los infants? 19 E elles  
Ex 1,19  no són axí con les egepcianes,  cor elles matexes ho saben fer axí bé con  
Ex 2,10  de Farahó: –Guarde’l-ma bé, 10  cor ell ha la mia adobció en loch de fill. 
Ex 3,6  de Jacob. E cobrí Moysèn sa faç,  cor no podia guordar contra Déu. 7 Al qual 
Ex 3,9  e pharitzeu e eveu e guarbuceu, 9  cor la clamor dels fills de Yraell és  
Ex 4,14 e veurà tu e alegrar-s’ha en son  cor. 15 Tu parle ab ell e posa la mia  
Ex 4,19  –Vé e torna-te’n en Egipta,  cor tots aquells qui quarien la tua ànima  
Ex 4,21  devant Farahó. E yo endurahiré son  cor per ço que no lex lo meu poble. 22 E  
Ex 5,18  Déu.” 18 Anats, donques, e obrats,  cor palla no serà donade a vós, e retets  
Ex 5,21  devant Farahó e devant sos serfs,  cor vós havets mès coltell en sa mà per  
Ex 7,3  terra sua. 3 E yo endurayré lo seu  cor, e muntiplicaré mos senyals e mes  
Ex 7,13  de aquells. 13 E fo enduraÿt lo  cor de Faraó, e no oý aquells, axí com  
Ex 7,14  14 E dix Déu a Moysèn: –Greu és lo  cor de Farahó, que no vol llexar lo poble. 
Ex 7,22 lurs encantaments, e fo enduraÿt lo  cor de Farahó e no l’oý, axí com havia  
Ex 7,23 ’n en la sua casa, e no hy posà son  cor aqueste veguade. 24 E cavaren los  
Ex 7,24  trobar aygua que podessen beura,  cor no podían beura de la aygua del flum.  
Ex 8,15  li era rapòs; fo agreuyat en son  cor e no oý aquells, axí com havia dit  
Ex 8,17  de Agipta.” 17 E féu-ho axí,  cor stès Aron se mà tenent la sua verga, e 
Ex 8,19 dit de Déu és ací. E fo enduraït lo  cor de Farahó e no oý ells, axí com havia  
Ex 8,21 poble per ço que sacrifich a mi, 21  cor si no’l llexes anar, vet que yo  
Ex 8,22  en la qual és lo meu poble,  cor no hy seran les mosques, per ço que tu 
Ex 8,26  sacrificarem al Senyor Déu nostre,  cor ci nós avorríam ço que colen los  
Ex 8,32  fou vista una. 32 E fo enduraït lo  cor de Farahó, axí que en aquesta vegade  
Ex 9,2  poble per ço que sacrifich a mi; 2  cor si encara los tendràs, 3 vet que la  
Ex 9,7  -li que no. E agreuyà’s lo  cor de Farahó e no llexà anar lo poble. 8  
Ex 9,12  de Agipte. 12 E Déu endurahí lo  cor de Farahó e no oý ells, axí com havia  
Ex 9,14  poble per ço que sacrifich mi, 14  cor en esta vegade trematré totes les mies 
Ex 9,14 totes les mies plagues sobre lo teu  cor, e sobre los teus serfs e sobre lo teu 
Ex 9,19  és en lo camp, hòmens e bèsties,  cor tot ço e quant serà trobat al camp  
Ex 9,32  e la espelta no foren farits,  cor terdans éran. 33 E axí’s Moysès  
Ex 10,1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a Faraó,  cor yo he enduraït lo seu cor e de sos  
Ex 10,1  a Faraó, cor yo he enduraït lo seu  cor e de sos serfs per ço que yo face  
Ex 10,9 nostros bous e ab tot nostre arnès,  cor gran festa és de nostre Senyor. 10 [*] 
Ex 10,11  e sacrificats a nostre Senyor,  cor açò demanats vosaltres. E mantinent se 
Ex 10,20  20 E endurahí nostre Senyor lo  cor de Farahó, e no’n llexà anar los  
Ex 10,27  27 E endurahí nostre Senyor lo  cor de Faraó, e no volch llexar anar ells. 
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Ex 10,28 d’equí avant no veges la mia cara,  cor en qualque dia me vendràs devant,  
Ex 10,29  –Axí serà fet com has perlat,  cor d’equí avant no veuré la tua cara.  
Ex 11,3  presten aÿnes d’or e de argent, 3  cor nostro Senyor darà la sua gràcia al  
Ex 11,10  e nostre Senyor endurahí lo  cor de Farahó, que no llexà axir lo poble  
Ex 12,17  menyar. 17 E observarets lo alís,  cor en force del dia aquest treguí vostres 
Ex 12,35  Ysrael axí com manà a ells Moysèn,  cor demanaren dels agipcians vaxells d’  
Ex 12,39  los quals cogueren sots sendre,  cor no’s poch levar, car covenie’ls axir 
Ex 12,42  observadora a nostre Senyor,  cor adux a ells de la terre de Agipte;  
Ex 13,2 axí dels hòmens com de les bèsties,  cor meus són tots. 3 E dix Moysèn al  
Ex 13,3  de Agipte, de case de servitut,  cor ab mà fort vos n’ha trets Déu de  
Ex 13,9  sia tots temps en la tua bocha,  cor ab fort mà tregué a tu nostre Senyor  
Ex 13,15  de Agipte, de casa de servitut, 15  cor Farahó era enduraït e no’ns volia  
Ex 14,4  han clozos.” 4 E yo endurahiré lo  cor de Pharaó e de aquells per ço que us  
Ex 14,5 lo poble fogia, e fou trestornat lo  cor de Faraó e dels serfs de aquell sobre  
Ex 14,8  host. 8 E enduraý nostre Senyor lo  cor de Faraó, rey de Agipte, e persaguí  
Ex 14,17  mar en sech. 17 E yo endurahiré lo  cor dels agipcians per ço que perseguèscan 
Ex 14,25  agipcians: –Fogiam devant Ysrael,  cor Déu se combat per ells contre nós. 26  
Ex 15,1  digueren: Cantem a nostre Senyor,  cor gloriosament és engranaÿt, cor ell ha  
Ex 15,1  cor gloriosament és engranaÿt,  cor ell ha gitat en la mar lo cavall ab  
Ex 15,21  Senyor tot gloriós e engranaït,  cor ell ha gitat en la mar lo cavall e lo 
Ex 16,7 veurets la glòria de nostre Senyor,  cor ell oý lo vostro mermurament contre lo 
Ex 16,8  mermurats un poch contre ell, [*]  cor no és contre nós lo vostre  
Ex 16,9  Ysrael: “Puyats devant lo Senyor,  cor ell ha oÿt lo vostro mermurament.” 10  
Ex 16,15  hu?», qui vol dir: «Què és açò?»,  cor no sabien què s’era. Dix-los  
Ex 16,25  E dix Moysèn: –Menyats aquell vuy,  cor disapte és de nostre Senyor, e per  
Ex 16,29  manements ne la mia lig? 29 Veyats  cor Déu donà a vós [*] doblement lo menyar 
Ex 17,4  dient: –Què faré de aquest poble,  cor si no’ls era per un poch allapidar- 
Ex 19,2  vengueren en lo desert de Sinaý, 2  cor ells mogueren de Rehabidim e vengueren 
Ex 19,5  a mi trezor de tots los pobles,  cor mia és tota la terra, 6 e vós serets a 
Ex 19,12  ne us acostets a les sues fins,  cor tot hom qui tocarà al munt morrà de  
Ex 19,13 mort.” 13 No toquen a ell ab la mà,  cor ab pedres serà allapidat e ab setgetes 
Ex 19,23  porà nengú puyar al munt de Sinaý,  cor tu has a ells testimoniayat e’ls has  
Ex 20,5  ni soplicaràs ells ni’ls colràs,  cor yo sóm lo Senyor ton Déu, fort e  
Ex 20,7  7 »No pendràs lo nom de Déu en va,  cor no haurà nostre Senyor per nèdeu  
Ex 20,11  qui és dintre de tes portes, 11  cor VI dies són en los quals féu Déu lo  
Ex 20,20 dix Moysèn al poble: –No us temats,  cor Déu vench per ço que provàs a vós e  
Ex 20,25  aquell ab pedres doladisses,  cor si tu llevaràs tayant sobre aquell,  
Ex 21,21  I dia o II, no serà tingut a pena,  cor la moneda de aquell és. 22 »E si’s  
Ex 22,21  lo palegrí ni no l’afligiràs,  cor fust palegrí en terra de Agipte. 22  
Ex 22,23 22 »No nouràs a vídua ne pobill, 23  cor si’ls nouràs crideran a mi, e yo oiré 
Ex 22,27 del sol colguant la torna a ell, 27  cor allò solament és cobriment de la carn  
Ex 22,27 si’s clamave a mi yo oyria aquell,  cor yo sóm misericordiós. 28 »No diràs mal 
Ex 23,7  e lo sant e lo just no auciuràs,  cor yo sóm contrari dels malvats. 8 No  
Ex 23,8  dels malvats. 8 No pendràs dons,  cor axorben los savis e fan torçre les  
Ex 23,21  e no’t vulles contendra ab ell,  cor no perdonaré vostres colpes com  
Ex 23,33  ventura no’t fessen peccar en mi;  cor si serveix als lurs déus, sertament a  
Ex 24,14 vós. E romendran ab vós Aron e Hur,  cor si entra vosaltres nexaran castions,  
Ex 28,3  3 E tu perlaràs a tos [*] savis de  cor, los quals yo he umplit de spirit de  
Ex 29,14 cremaràs defora de la posada per ço  cor per peccat és. 15 »E pendràs la un  
Ex 29,22 sobra ells, e la cuxa dreta, per ço  cor és moltó de consagració, 23 e una  
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Ex 29,28 dret de setgla als fills de Ysrael,  cor promícies són e comensaments de  
Ex 29,34  car altres no’n dèvan manyar,  cor santificats són. 35 »Totes les coses  
Ex 29,42  dites, en odor de suavitat, 42  cor sacrifici és a nostra Senyor e oferta  
Ex 30,32  compozició d’ell no farets alra,  cor sentificat és e serà sant a vós. 33 E  
Ex 30,37  no fassats en vostres usos,  cor sant és de nostre Senyor, 38 e  
Ex 31,6 de Achisemeoch, del trip de Dan, ab  cor de tota saviesa per ço que fessen  
Ex 31,13 -vos que’l disapte meu colguats,  cor senyal és entra mi e vós en les  
Ex 31,17  de Ysrael, e senyal enpertostemps,  cor en VI dies féu Déu lo cel e la terra,  
Ex 32,1  a nós déus qui vagen devant nós,  cor aquell homa, Moysèn, qui’ns tragué de 
Ex 32,7  a Moysèn e dix: –Vé, devalla,  cor lo teu pobla ha peccat, lo qual  
Ex 32,8  de la via que mostrist a ells,  cor ells han fet a ci un vadell de scança, 
Ex 32,23 a mi: “Fé a nós déus qui’ns guien,  cor Moysès, qui’ns aduig de terra de  
Ex 32,25  que lo pobla era despullat, per ço  cor los havia despullats Aron per rahó de  
Ex 32,25  nuu entre los estranys, (per ço  cor ell hi consentí). 26 E estech enmig  
Ex 33,3  mel e de llet. Jo no puyaré ab tu,  cor aquest poble és de dura servitut, per  
Ex 33,16  no’ns tragues d’equest [*], 16  cor ¿con poríam nós saber, yo ne ton  
Ex 33,17 faré la peraula que tu has perlada,  cor tu has trobade gràcia devant mi, e tu  
Ex 33,20  dix: –Tu no pots veura la mia faç,  cor no pot veura a mi homa qui visque. 21  
Ex 34,9  prec-ta que entres ara ab nós,  cor aquest pobla és de dura servitut, e  
Ex 34,12  aquella terra no feces amistances,  cor ells són a tu en roÿna, 13 mas  
Ex 34,15  ne forniqueràs ab llurs déus,  cor si forniquaves ab los lurs déus e  
Ex 34,18 tu en lo temps del mes de la spiga,  cor en aquell temps del mes de la spiga  
Ex 34,22  seguada dels forments, e la festa  cor jo’t rahamí en aquell temps de l’  
Ex 34,27  –Scriu a tu aquestes peraules,  cor sobre les peraules aquestes tallaré  
Ex 34,29  resplendent fos la sua cara per ço  cor en companyia havia perlat ab nostre  
Ex 34,35  coses que a ell éran manades, 35  cor con veien a l’exir de Moysèn sa faç  
Ex 35,5 de tota vostra voluntat e ab alegra  cor ofarits aquells al Senyor: or e argent 
Ex 35,25  25 E les fembres aportaren de bon  cor jasins e boquines e propra e color  
Ex 35,34  en farrer 34 ha donat en lo seu  cor. E Holiap, fill de Achisamech, del  
Ex 36,7  que no ofarien pus a le obra, 7  cor ço que era ofarit bastava e  
Ex 36,8  8 E faéran tots los savis da  cor, a complir la obra del tabernaccla, X  
Ex 40,33 Moysèn en la tenda de la amistance,  cor la nuu la cobria, e la magestat de  
Ex 40,33  de nostra Senyor corruscant,  cor la nuu ho cobria [*]. 34 E com la nuu  
Lv 1,9  sobra l’altar en holocaust,  cor açò és suau odor a nostra Senyor. 10  
Lv 2,15 demunt oli e ensens posaràs demunt,  cor oferta de nostre Senyor és; 16 de les  
Lv 2,16  e de l’oli, e de tot l’ensens,  cor sacrifici és a Déu. 3,Tit Capítol III  
Lv 4,21  -lo axí com lo primer vadell,  cor per gran multituts de peccats és. 22  
Lv 4,24  nostre Senyor los holocausts,  cor [*] peccat és. 25 E lo sacerdot bayn- 
Lv 5,9  decórrer al fonament de l’altar,  cor per peccat és; 10 l’altra oferrà en  
Lv 5,11  oli, ni ensens no n’hi pos gens,  cor per peccat és. 12 E lliura aquella al  
Lv 5,18  del peccat. Lo qual ador per ell,  cor no sabent ho féu, e serà perdonat [*]  
Lv 5,19 ho féu, e serà perdonat [*] ell, 19  cor per error s’era departit del Senyor.  
Lv 6,17  17 e per ço no serà enfermantat,  cor la part de aquella és del Senyor. E  
Lv 6,29  mengen les carns de aquell,  cor sant dels sants és, 30 e tota la  
Lv 7,6 lloch sant menyaran aquestes carns,  cor sant és dels sants. 7 »E axí com per  
Lv 8,28  l’altar de l’holocaust per ço  cor era consagració e oferta en odor suau  
Lv 9,4  e ofarits sèmola mesclada ab oli,  cor vuy aparech a vós Déu.” 5 E aportaren  
Lv 10,9  lo tabernaccla del testimoni [*],  cor manement és perdurable en les vostres  
Lv 10,12  sens llevat prop de l’altar,  cor sant dels sants és. 13 E menyarets-  
Lv 10,13  13 E menyarets-lo en lloch sant,  cor dat és a tu e a tos fills dels  
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Lv 11,8  calabrines mortehines no toquets,  cor no nèdees són a vós. 9 »Aquestes [*]  
Lv 11,28  e serà no nèdeu tro al vespra,  cor totes aquestes coses són inmundes a  
Lv 11,44  lo Senyor Déu vostro. Siats sants,  cor yo sóm sant. No ensutzets les vostres  
Lv 11,45  fos a vós en Senyor. Sants serets,  cor yo sóm sant. 46 »Aquesta és la lley  
Lv 13,6  crexarà en la cotna, munderà ell,  cor ronya és, e sí llevarà l’home la sua  
Lv 13,6  llevarà l’home la sua vestimenta,  cor nèdeu és. 7 »E si aprés que’l prevera 
Lv 13,11  lo secerdot e no enclourà aquell,  cor inmunde és ell. 12 »E si florirà  
Lv 13,13  -l’ha per llepra nèdea per ço  cor tota és tornada en blanquor; home és  
Lv 13,15  e serà contat entre los no nèdeus,  cor la carn viva e la leprosia s’escampa, 
Lv 13,28  és, e per amor de açò sia mundat,  cor sicatrichs és de foch. 29 »Hom o  
Lv 13,30  cabels roigs menuts, ensutzat és,  cor llepra del cap és o de la barbe. 31 E  
Lv 13,46 s’ha al sacerdot 46 per totstemps,  cor llebrós és e no nèdeu; e aquest  
Lv 14,13  al sacerdot pertayn lo sacrifici,  cor santa dels sants és. 14 »E pendrà lo  
Lv 15,3  3 E llavòs sia jutyat aquest vici  cor tengut n’és, e en cascun ramenbrament 
Lv 16,2  la arqua, per ço que no muyra,  cor yo aparaguí sobre la cuberta e açò se  
Lv 16,4  e una sàvena de lli sobre lo cap,  cor aquestes són santes vestedures les  
Lv 17,11  escamparé aquella de son pobla, 11  cor l’ànima de la carn en la sanch és, e  
Lv 17,11  a perdonar sobre vostres ànimes,  cor la sanch [*] en l’ànima, e perdonarà. 
Lv 19,17  hauràs en oy a ton frara en lo teu  cor, mas publicament lo reprèn perquè no  
Ex 5,23 poble, ne per què has tramès mi? 23  Cor per ço com yo sóm intrat a Farahó per  
Ex 14,3  castell passarets sobre le mar. 3  Cor Farahó perlarà sobre los fills de  
Ex 14,3  perlarà sobre los fills de Ysrael:  “Cor ells són torbats en la terra, al  
Ex 14,12  ço que servesquam los agipcians”?  Cor molt és a ells millor servir que no  
Ex 23,22  e és lo meu nom en aquell. 22  Cor si ohiràs la veu de aquell e faràs ço  
Ex 39,42  per Aron e per sos fills. 42  Cor tot ço que manà nostre Senyor a Moysèn 
Lv 4,13  on solen gitar les sendres [*]. 13  »Cor si tota la coŀlació de Ysrael sa  
Lv 10,17  fet per peccat en lloch sant?  Cor sant dels sants és, [*] dat a vós que  
Lv 26,36  romandran donaran pahor en los  coratges d’ells en les ragions dels  
Ex 38,10  los caps de les colones e tots los  corballons éran de argent. 11 En l’angla  
Ex 38,17  de aram, e les colones e llurs  corballons foren [*] de argent [*]. 18 E  
Ex 26,33 E serà enserrat aquest cobriment ab  corbayons d’or, e dintra astarà la arque  
Ex 39,32  e ab totes ses eynes, axí com són  corbayons, e les taules e ses barres e ses 
Ex 35,18  e les estaques de la cort e lurs  cordes, 19 e los draps del lli a servitut  
Ex 39,40  de la cort e ses staques e ses  cordes, e totes les eynes del servey del  
Lv 8,8  donà lo ephot, 8 e senyí a ell ab  cordes de l’ephot, e ab aquelles adobà l’ 
Ex 25,4  e porpre e color de grana, e lli e  cordovà e pells de cabres 5 e pells de  
Ex 6,21  21 E los fills de Ysaquar foren:  Coré e Neb e Sacrí. 22 E los fills de  
Ex 6,24  Alazar e Thamar. 24 E los fills de  Coré foren Eser e Halcanà e Abisab. E  
Ex 21,28 franchs. 28 »E si bou ferrà homa ab  corn o a fembra e morran, sia allapidat lo 
Ex 21,29 bou haurà acustumat de fferir ab lo  corn hir o are haurà III dies, e que son  
Ex 21,36  son senyor que’l bou farís del  corn hir o are ha IIIs dies e no guardave  
Ex 29,12  vadell, e posar-n’has sobra lo  corn de l’altar ab lo teu dit, e lo  
Ex 30,10  10 E pregarà Aron sobra lo  corn de aquell I vegade l’ayn, en la  
Ex 37,25  colzes, e en cascun angle axia un  corn. 26 E cobrí aquell tot de aur net,  
Lv 4,7 E posarà aquella matexa sanch en lo  corn de l’altar de la timiama per fer  
Lv 9,9  ell benyà son dit, e toquà’n lo  corn de l’altar, e gità lo romanent al  
Lv 25,9  són XLVIIIIº anys, 9 e sonareu lo  corn lo setèn mes en lo Xèn dia del mes,  
Lv 11,13  són a vós: àguila e falquó e  cornea 14 e milà e voltor segons son  
Ex 30,2  d’alt IIs colzes [*] los seus  corns, 3 e cobriràs ell d’or net, axí  
Ex 30,3  les espatlles entorn d’ell e los  corns, e faràs a ell sercla d’or entorn 4 
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Ex 37,26  e ses parets tot entorn e sos  corns. 27 E féu axí una corona d’or tot  
Ex 38,2  e III d’alt, 2 del qual axien  corns en cascun angle, e cobrí aquell de  
Ex 39,26 de lli tortís, 26 e corones ab lurs  corns [*], 27 e bragues a cascú d’ells,  
Lv 4,18  de aquella matexa sanch pos en los  corns de l’altar qui és devant nostra  
Lv 4,25 sacrifici per peccat e tinye’n los  corns de l’altar de l’holocaust, e lo  
Lv 4,30 sanch en lo seu dit e toch-na los  corns de l’altar de l’holocaust, e lo  
Lv 4,34  sanch en lo seu dit e tinye’n los  corns de l’altar dels holocausts, e lo  
Lv 8,15  sanch e benyà son dit e tenyí los  corns de l’altar entorn. E com l’hach  
Lv 16,18  cabrit e gitarà aquella sobre los  corns de aquell, 19 e git-ne VII  
Ex 25,11  dins e defora, e feràs desobre una  corona, un cercle d’or tot entorn, 12 e  
Ex 25,25 d’alt, e sobra aquella faràs altre  corona d’or. 26 E faràs IIII sercles d’  
Ex 25,27  taula, per segles peus; 27 sots la  corona seran los sercles de or per un sien 
Ex 37,12  entorn, 12 en la qual orla havia  corona e cercla tot d’or [*], tot entorn, 
Ex 37,12  dits, e sobra aquella havia altra  corona d’or. 13 E féu anells d’or, los  
Ex 37,27  e sos corns. 27 E féu axí una  corona d’or tot entorn, e II anells d’or 
Ex 37,27  entorn, e II anells d’or sobra la  corona per cascun llats, per ço que  
Ex 39,26  e a sos fills, de lli tortís, 26 e  corones ab lurs corns [*], 27 e bragues a  
Lv 11,15 e voltor segons son genus, 15 e tot  corp negra e tot ocell de sa senblance, 16 
Ex 5,20 rajoles 19 [*] per cascun dia. 20 E  corraguéran a Moysèn e Aron, qui astava  
Ex 4,24  en son camí e fos l’albergade,  correch nostro Senyor e volch ell auciura. 
Lv 16,4  sel ses verguonyes, e sinya encare  correge de lli e una sàvena de lli sobre  
Lv 26,28  furor contrària envers vosaltres e  corregir-vos-he de VII plagues per  
Lv 20,24  a vosaltres en haretat, terre  corrent de llet e de mel. Yo sóm lo Senyor 
Ex 8,24  e en tota la terra de Agipta, e fo  corrumpude la terra per aquesta manera de  
Lv 22,25  nenguna cosa que donar volrà, car  corrupte és e maculada; nenguna cosa no li 
Ex 40,33  e la magestat de nostra Senyor  corruscant, cor la nuu ho cobria [*]. 34 E 
Lv 4,12  fems, 12 e ab tot lo romanent del  cors traurà fora de la albergade, en lo  
Lv 8,17 Muysèn e perfumà’n l’ara. 17 E lo  cors e son cuyr e sa carn e sa femta cremà 
Lv 14,8  rague’s tots los pèls del  cors e lleu-sa en aygua, e com serà  
Lv 14,9  e les celles e tots los pèls del  cors, e llau-se altra vegada lo cors e  
Lv 14,9  cors, e llau-se altra vegada lo  cors e les vestedures. 10 »E en lo dia  
Lv 15,13 les sues vestedures e encara tot lo  cors en aygües vives, serà munda. 14 E en  
Lv 15,16  sament de coyt, llevar-s’ha lo  cors tot ab aygua, e serà inmunde tro al  
Lv 16,26 cabrit llevarà sos vestiments e son  cors en aygua, e axí entrarà en la  
Lv 17,16  si no llevarà ses vestedures e lo  cors, porterà la sua iniquitat. 18,Tit  
Lv 21,20  gratella, si ha pruhige en lo  cors, si serà tranquat, 21 nengú qui haurà 
Ex 27,9  te fou mostrat. 9 »E faràs place o  cort al tebernacla, e’n l’angle de  
Ex 27,12  d’argent. 12 E en lo llats de la  cort qui guorda devers occident serà una  
Ex 27,13  13 E en aquella anplesa de la  cort qui guorda a orient sia de L colzes,  
Ex 27,16  16 En la antrade del palau o de la  cort haurà la cortina XX colzes, de blau e 
Ex 27,17  17 Totes les colones de la  cort entorn seran vestides d’argent, e  
Ex 27,19  [*] e tot ço que pertayn a la  cort serà d’aram. 20 »E tu mane als fills 
Ex 35,17  e lo bací, 17 e les curtines de la  cort, e ses colones e sos pilars, e lo  
Ex 35,17 cubertor del pilar del portal de la  cort, 18 e les estaques del tabernacla e  
Ex 35,18 del tabernacla e les estaques de la  cort e lurs cordes, 19 e los draps del lli 
Ex 38,18  féu la cuberta de la intrada de la  cort de obra obrade de blau e de porpre e  
Ex 38,20 les estaques del tabernacla e de la  cort entorn foren de aram. 21 E aquests  
Ex 38,31  ús, 31 [*] ab les estaques de la  cort e de la sua intrada. 39,Tit Capítol  
Ex 39,39  e lo bassí, e les cortines de la  cort e ses colones e sos pilars, 40 e lo  
Ex 39,40  sos pilars, 40 e lo cubertor de la  cort e ses staques e ses cordes, e totes  
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Ex 26,2  [*]. 2 E la llongueza de la una  cortina serà de XXVIII colzes, e la  
Ex 26,5  ensemps. 5 En cascuna part de la  cortina haurà L anses, ço és, bagues, per  
Ex 26,10  faràs L anses o bagues en la altra  cortina per ço que’s pugua a la altra  
Ex 26,12 cobriran en lo traginat, ço és, una  cortina que hy és més, cobriràs-na la  
Ex 27,9  tremuntane contre migjorn serà la  cortina de blau de lli tortís, de C colzes 
Ex 27,11 haurà en lo llats de tremuntana una  cortina de C colzes de llonch, e XX  
Ex 27,12 qui guorda devers occident serà una  cortina de L colzes, e X colones, e  
Ex 27,14  14 en los quals XV colzes de la  cortina de la un llats hage III colones e  
Ex 27,16  del palau o de la cort haurà la  cortina XX colzes, de blau e de porpre, de 
Ex 36,13  L anses, e axí a cade llats de  cortina ell féu L anells d’or per ço que  
Ex 26,1  1 »E en lo tebernacle feràs axí X  cortines de lli tortís e de blau color de  
Ex 26,2  empleza, de IIII colzes. Totes les  cortines seran de una matexa masura. 3 Les 
Ex 26,3 seran de una matexa masura. 3 Les V  cortines seran juntes ensemps, e les  
Ex 26,4  en lo llats e en la sumitat de les  cortines per ço que hom les pugua ajustar  
Ex 26,6 L guanxos d’or ab què junyiràs les  cortines cade una a sa par, e axí serà’n  
Ex 26,7  a obs de cobrir lo tebernacle, XII  cortines, 8 la una de les quals haurà XXX  
Ex 26,12  12 E açò que sobre serà en les  cortines que cobriran en lo traginat, ço  
Ex 26,13 altre part, e ço que sobrerà de les  cortines de llongueza, de cascuna part del 
Ex 36,8  complir la obra del tabernaccla, X  cortines de lli tortís e blau e porpra e  
Ex 36,9 e de ampla IIII colzes, e totes les  cortines éran de aquesta matexa masura. 10 
Ex 36,10  matexa masura. 10 E junyí sinch  cortines la una a l’altra, e les altres V 
Ex 36,11  bagues blaves a les vores de les  cortines de cascun llats en cascuna de  
Ex 36,13  per orde per les bagues de les  cortines, que havien cascuna L anses, e  
Ex 38,12  devers occident foren les  cortines de L colzes, e X colones ab lurs  
Ex 38,13 devers llavant éran de L colzes les  cortines, 14 e les colones de XV colzes,  
Ex 38,15  de la intrade del tabernaccla féu  cortines de XV colzes de llonch, ab III  
Ex 39,39  e lo pitxer e lo bassí, e les  cortines de la cort e ses colones e sos  
Ex 2,14  e dix: «Per cert, sabude és la  cosa.» 15 E Farahó sabé açò, e volch-lo  
Ex 9,5  –Demà farà nostre Senyor aqueste  cosa en terra. 6 E féu nostre Senyor la  
Ex 9,6  en terra. 6 E féu nostre Senyor la  cosa aqueste en l’altre dia, que foren  
Ex 10,16 terra en tot Agipte. 16 Per la qual  cosa, mantinent Pharaó apellà Moysèn e  
Ex 12,10  10 E no romendrà d’ell nenguna  cosa tro al matí, e si res ne romandrà d’ 
Ex 12,19  vostres cases. Aquell qui menyarà  cosa llevade, perirà l’ànima de aquell de 
Ex 12,20  vostres habitacions, e menyarets  cosa aliza. 21 E apellà Moysèn tots los  
Ex 13,7 VII dies, e no aparrà ab tu nenguna  cosa llevade ne en les tues encontrades. 8 
Ex 13,10  Senyor de Agipte. 10 Per la qual  cosa tu guardaràs en aquesta manera lo fur 
Ex 15,23  éran amargozes; per ço fo covinent  cosa que fos apellat aquell loch Amaroch,  
Ex 16,14  terra. E aparech en lo desert una  cosa menude quaix redona, senblant a  
Ex 18,17 aquell. 17 E dix Jetró: –No és bona  cosa la que tu fas. 18 En va treball te  
Ex 18,19  no pories sostanir. 19 Per la qual  cosa, ojes la mia paraule e prin mon  
Ex 18,22  les coses menors; e serà lleugera  cosa a tu, e los altres ho poran sofarir.  
Ex 18,26  greu retornave a ell, e tota poque  cosa jutyaven ells. 27 E llexà anar Moysèn 
Ex 21,30  per l’ànima de aquell, o qualque  cosa que sia presa. 31 E si fill o filla  
Ex 22,9 mà en açò de son companyó 9 e sobre  cosa de culpa, axí en bou com en aze com  
Ex 22,9  o en vestiments, sobra qualque  cosa que haurà perduda que dirà devant lo  
Ex 22,11  ells que ell no estès la mà en la  cosa de son proïsma, e lo Senyor Déu  
Ex 28,43  per ço que en iniquitat de la  cosa no múyran. Custuma de setgla serà a  
Ex 29,1 29,Tit Capítol XXX 1 »Aquesta és la  cosa que faràs a ells: »Tu santificaràs a  
Ex 31,4  cogitament de fabre, qualquequal  cosa que’s pugua fer, d’or o d’argent o 
Ex 32,25  de la gran llegeza, per la qual  cosa ell lo costituí nuu entre los  
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Ex 36,4  e llurs promeses. 4 Per la qual  cosa los maestres, vahent que’ls dons  
Lv 2,10  a nostre Senyor. 10 E qualque  cosa romandrà de allò, serà de Aron e de  
Lv 2,13  en odor de suavitat. 13 »E qualque  cosa aportaràs per sacrificar, salaràs ab  
Lv 5,2  2 Ànima qui toquarà alguna  cosa no nèdea, sia que sia morta per  
Lv 5,17  veda en la llig, e entendrà la  cosa del peccat per la sua iniquitat, 18  
Lv 6,3  colúmpnia, 3 o le hy metrà en  cosa perduda o le hy salerà, o en totes  
Lv 6,7 Senyor e perdó a aquell per cascuna  cosa que peccà. Capítol VI 8 E parlà lo  
Lv 7,15  dia, e no romangue d’ells nenguna  cosa tro al matí. 16 »Si emperò nenguna  
Lv 7,16  tro al matí. 16 »Si emperò nenguna  cosa per voluntat serà aportade per  
Lv 7,16  aquell dia sia menyada; si alguna  cosa romendrà tro al matí, llegut és de  
Lv 7,17  és de menyar-la; 17 e si alguna  cosa serà atrobada en lo terç dia, sia  
Lv 7,19  »E la carn qui toquarà en nenguna  cosa que sia inmunda no sia menyada, mas  
Lv 7,21  de l’home o de le bèstia o la  cosa de l’homa qui ensutzar pot e menyarà 
Lv 11,25  al vespra. 25 E si serà nesseçària  cosa que algú port de aquelles mortes,  
Lv 11,32  o pels o salici o en qualque  cosa que’s fa obra, sia tingude en aygua, 
Lv 11,33  vaxell de terra en lo qual alguna  cosa de aquelles haurà astat serà  
Lv 11,34 demunt ells seran no nèdeus, e tota  cosa que beurets llíquida de tots los  
Lv 11,35  vaxells serà inmunda. 35 Qualque  cosa de les morteÿnes d’equells serà  
Lv 11,36  E les fons e les sisternes e tota  cosa on sa ajusten les aygües seran  
Lv 11,43  ànimes ne no toquets nenguna  cosa de aquelles perquè no siats inmundes, 
Lv 12,4  per XXXIII dies, e no toch nenguna  cosa santa ni entra en lo sentuari entrò  
Lv 14,36  que tota no sia feta inmunda de la  cosa qui en la casa és, e puys entra lo  
Lv 15,10  al vespra; e qui porterà alguna  cosa de aquelles llevarà la sua  
Lv 17,15  morrà. 15 »L’ànima qui mengerà  cosa de si morta o presa per bèstia fera,  
Lv 19,8  sua iniquitat o malvestat, car la  cosa sante del Senyor ha potlluÿda, e  
Lv 19,35  vostre. 35 »No vullau fer alguna  cosa malvada en juý, en pes just, en  
Lv 20,4  poluÿt lo meu nom sant. 4 La qual  cosa, si lo pobble de la terra ffer no hu  
Lv 20,17  mirerà la verguonya de son germà,  cosa llega han feta e horribla; seran  
Lv 20,21  pendrà la muller de son germà farà  cosa no deguda, car la verguonya de son  
Lv 22,4  guorit. Qui toquarà inmunda sobra  cosa morta de la qual ix sament axí com de 
Lv 22,5 5 e qui toquarà graponant o nenguna  cosa inmunda, lo toquar del qual és sutze, 
Lv 22,14  -hy la sinquena part ab aquella  cosa que mengerà, e donar-ho-ha al  
Lv 22,18  presentar vulla aquella  cosa en holocaust al Senyor, 19 presentat  
Lv 22,25  pans al Déu vostro ni nenguna  cosa que donar volrà, car corrupte és e  
Lv 22,25 car corrupte és e maculada; nenguna  cosa no li pendreu. 26 E parlà lo Senyor a 
Lv 22,30  aquelles coses; no romandrà neguna  cosa en lo matí del dia vinent. Yo són lo  
Lv 25,14 possecions. 14 Quant vendràs alguna  cosa a ton proïsma o la compraràs d’ell,  
Lv 25,20 †sumptuositat† de nengú. 20 La qual  cosa si direu: “Què mengerem en lo VIIè  
Lv 26,14  caminàceu tots drets. 14 »La qual  cosa si no oirets ni fareu tots los meus  
Lv 26,39 batallívol vos consumrà. 39 La qual  cosa si de aquests nenguns na romandran,  
Lv 27,10  lo mal ni piyor que lo bo, la qual  cosa si’s muderà en aquell que mundat és, 
Lv 27,19  serà rellevat del preu. 19 La qual  cosa si volrà rembra aquell lo camp que  
Lv 27,27 ovella, serà del Senyor. 27 La qual  cosa si és animal inmunda, rasembrà’l  
Lv 27,28  com se vulla sia estimat. 28 »Tota  cosa que al Senyor serà santificada, are  
Ex 29,24  nostre Senyor. 24 Totes aquestas  cosas posaràs sobre les mans de Aron e de  
Ex 3,16  vesita a vós, e viu totes les  coses que són sdevengudes a vós en Agipta, 
Ex 4,16  tua bocha, e tu seràs en aquelles  coses que pertayen a Déu. 17 E tu prin  
Ex 6,29  a Farahó, rey de Agipta, totes les  coses que yo parle a tu. 30 E dix Moysèn  
Ex 10,2 fills de Yrael. E de totes aquelles  coses que són entravengudes en Agipte, e  
Ex 10,15  terra, guardant e aguastant totes  coses. E fou menyade la herba tota de la  
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Ex 10,26  d’él una ungla, ni de aquelles  coses qui són nesseçàries a servir al  
Ex 12,25  vós observats totes aquestes  coses. 26 E com diran a vós vostres fills: 
Ex 16,23  al Senyor. Totes aquelles  coses que haurets obs demà, fets, e tot ço 
Ex 18,19 ab tu: sies tu al poble en aquelles  coses que pertanyen a Déu [*], 20 e  
Ex 18,22  jutgen lo poble tostemps, e les  coses mayors a què no poran dar consell  
Ex 18,22  a tu, e ells jutgeran les  coses menors; e serà lleugera cosa a tu, e 
Ex 19,25 poble e contà a ells totes aquestes  coses. 20,Tit Capítol XXI 1 E perlà Déu  
Ex 20,11 cel e la terra e la mar e totes les  coses que hy són, e reposà en lo VII dia,  
Ex 21,11  11 E si no farà aquestes IIIs  coses, llex-la hom de grat anar meyns de 
Ex 25,3  aquelles. 3 E aquestes són les  coses que pendrà: dinés, aur e argent, e  
Ex 25,6 oli a le llumanària e a le cuyna, e  coses odorans e ungüents e temihama de  
Ex 25,22  la archa del testament, totes les  coses que yo manaré a tu e als fills de  
Ex 29,35  cor santificats són. 35 »Totes les  coses que he manades a tu, faràs sobra  
Ex 29,41 matí, e faràs la oferta, segons les  coses que havem dites, en odor de  
Ex 30,23  a Moysèn 23 dient: –Prin a tu  coses odorants. Primerament almesch D  
Ex 30,28  e lo bassí, e totes les universes  coses que pertanyen a lur coltivament. 29  
Ex 30,29  29 E santifiquaràs totes les  coses, e seran sant de sans, e qui toquarà 
Ex 30,34  nostra Senyor a Moysèn: –Prin tu  coses odorans, axí com són stacte e ònicha 
Ex 31,6 saviesa per ço que fessen totes les  coses que yo he manades a tu: 7 lo  
Ex 31,10  que servèsquan en lur ofici en les  coses segrades, 11 e lo oli de la unció, e 
Ex 31,11  en lo santuari. Totes aquestes  coses que yo mane a tu faran. 12 E parlà  
Ex 34,15 d’ells per ço que menyasses de les  coses sacrificades, 16 e pendries de llurs 
Ex 34,34  ab los fills de Ysrael totes les  coses que a ell éran manades, 35 cor con  
Ex 35,1  e dix a ells: –Aquestes són les  coses que mane nostro Senyor que fassats:  
Ex 35,28  demunt lo mitra e la cassula, 28 e  coses bé odorants, e oli a ops de la  
Ex 38,18  la mesura de totes les altres  coses de la tenda. 19 E lurs colones foren 
Ex 39,43  a ells con viu que totes aquestes  coses éran acabades axí com havia manat a  
Ex 40,4  sobra aquella totes aquelles  coses que’t són manades. E lo canalobra  
Ex 40,11  ells, los vaxells seus e totes les  coses consagrades, per ço que sien sants  
Ex 40,14  14 E féu Moysèn totes les  coses que li manà nostra Senyor. 15 E fo  
Ex 40,31  tenda. E aprés que totes aquestes  coses foren complides, 32 la nuu cobrí lo  
Lv 2,16  nostre Senyor és; 16 de les quals  coses de la una partida farà perfum lo  
Lv 4,9  de la yllada, e del fetge, e totes  coses, 10 axí con del sacrifici del  
Lv 5,15  falcia e’n error en aquelles  coses qui són del Senyor santificades  
Lv 5,17  per ignorància e ferà una de les  coses que nostre Senyor veda en la llig, e 
Lv 6,3  farà contra aquella en les quals  coses solen peccar los hòmens, 4 totes  
Lv 6,4  solen peccar los hòmens, 4 totes  coses pensades reta, 5 tot ço que per  
Lv 7,11  és la lley de la ofarena de les  coses pasificabbles que oféran al Senyor.  
Lv 7,30  del tabernaccla, e com abdues les  coses ofertes a Déu seran consagrades,  
Lv 9,5 a vós Déu.” 5 E aportaren totes les  coses que manà Moysèn a la porta del  
Lv 10,16 E com Moysèn serquàs entra aquestes  coses lo boch cremat qui era ofert per  
Lv 11,28  tro al vespra, cor totes aquestes  coses són inmundes a vós. 29 »E totes  
Lv 11,29  a vós. 29 »E totes aquestes  coses seran comtades entra les ensutzades  
Lv 13,59  o de lli e de astam e de totes  coses sots pel, com se deguen mundar o  
Lv 14,11  estebblirà aquell e totes aquestes  coses devant Déu, a le porta del  
Lv 14,12  de l’oli, e oferran totes les  coses devant Déu. 13 E deguollarà l’  
Lv 14,32  del llebrós qui no pot haver totes  coses en son abundament. 33 E perlà Déu a  
Lv 14,36  ell que denetg totes les universes  coses de la sua casa abans que ell entra  
Lv 16,13  13 E pos sobre lo foch les  coses odorans axí que la neula e la vapor  
Lv 17,7  nengunes presentalles de totes les  coses [*] ab les quals són fornicades. Açò 
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Lv 18,24 »No siau potluats ab totes aquestes  coses en les quals són ensutzades totes  
Lv 18,28  vomite com haureu fetes semblants  coses, axí com he vomitade la gent qui és  
Lv 18,29  ànima qui farà nenguna de aquestes  coses perirà d’enmig de son pobla. 30  
Lv 18,30  enpoŀluats en nenguna de aquelles  coses. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 19,Tit 
Lv 20,13  famanil, cadescú ha fet  coses que no són de parlar: de mort  
Lv 20,23  vosaltres, car totes aquestes  coses faeren, de què les he abominades. 24 
Lv 20,25  ne en l’ocell ne en nengunes  coses qui’s moven en la terra que a  
Lv 21,24 als fills seus e a tot Ysrael totes  coses que a ell éran estades manades.  
Lv 22,2  d’él que’s guarden de aquelles  coses qui són santificades dels fills de  
Lv 22,3  de vostre generació en aquelles  coses que santifiquades són e que  
Lv 22,4  de sament, no mengerà de aquelles  coses que santifiquades són a mi entrò a  
Lv 22,6  fins al vespre e no mengerà de les  coses qui santifiquades són; e com haurà  
Lv 22,7  llevors és mundat, mengerà de les  coses santificades, car vianda sua és. 8  
Lv 22,10 »Nengun estranger no mengerà de les  coses santifiquades; [*] lo llogat per fer 
Lv 22,10  lo sacerdot no mengerà de aquelles  coses; 11 mas aquell que lo sacerdot  
Lv 22,12  serà donade per muller, de les  coses que santificades són no mangerà ni  
Lv 22,14  menyar. 14 »Ne qui mengerà de les  coses santifiquades per ignorància,  
Lv 22,15  santuari. 15 »E no ensutzaran les  coses santificades dels fills de Ysrael  
Lv 22,16  la malvestat de son peccat com  coses santificades mengeran. Yo sóm lo  
Lv 22,30  30 en aquell dia mengereu aquelles  coses; no romandrà neguna cosa en lo matí  
Lv 25,5  ne la vinya no la podaràs; 5 les  coses que per si brota la terra no les  
Lv 25,7  tu; 7 a les bísties e bestiar les  coses que nexen daran pastura. 8 »Comteràs 
Lv 25,11  voluntàriament en lo camp les  coses que hy nexeran, e les promeyes de la 
Lv 25,22  al novèn ayn; entrò a tant que les  coses novelles nasquen, mengereu les  
Lv 26,10 pacta ab vosaltres; 10 mengereu les  coses molt pus velles de les belles, e les 
Lv 26,10  pus velles de les belles, e les  coses velles, sobrevinent les novelles,  
Lv 26,15 meus juýs avilareu que no façau les  coses que manades són per mi, e anullareu  
Lv 26,16  meu pacta, 16 yo de sert aquestes  coses faré a vosaltres: »Vezitar-vos-  
Lv 26,22  bísties e apoquesquen vostres  coses totes, e seran fetes vostres  
Lv 26,27  27 »E si enquare per aquestes  coses no m’ohirets e caminareu contra mi, 
Lv 26,30  filles. 30 Destrohiré les altes  coses vostres, e les vostres ýdoles  
Ex 39,3  fessen obra brodade e’n poguessen  cosir ab les primes colós sots son  
Lv 25,16  menys comteràs, tant menys lo preu  costerà, car lo temps dels fruyts vendrà a 
Ex 32,25  llegeza, per la qual cosa ell lo  costituí nuu entre los estranys, (per ço  
Lv 23,41  d’ell per VII dies cascun ayn;  costum serà per a tostemps en vostres  
Lv 18,3  a vosaltres, no obrereu, ne en les  costumes de ells no caminareu. 4 Fareu los 
Lv 18,26  habitadors. 26 »Guordau les mies  costumes e lleys e juýs, e no fareu  
Lv 13,2 –Home en lo qual en sa carn o en sa  cotna serà nada diversa color o busanya o  
Lv 13,3 3 Lo qual com veurà la llepra en la  cotna e los pèls blanchs mudats, aquella  
Lv 13,3  si la plaga és en la carn e en la  cotna, plaga és de llebrosia, e segons l’ 
Lv 13,4  lluent e blanch a la plaga en la  cotna e la carn no serà ensatade e la  
Lv 13,6  la llepra e no crexarà en la  cotna, munderà ell, cor ronya és, e sí  
Lv 13,10  10 e veurà aquell, e com en la  cotna serà color blancha e los cabells  
Lv 13,12  florirà discorrent la llepra en la  cotna e cobrirà tota la carn, del cap  
Lv 13,18 l’ha per munda. 18 »E la carn e la  cotna en la qual és nat ulcus e serà  
Lv 13,27  lo VIIè dia sia esguordat, e si la  cotna serà esclatada, llepra és; 28 e si  
Lv 13,31  veurà la plaga alçada agual de la  cotna, e los cabels negres, tengua aquell  
Lv 13,32  e lo lloch de la plaga agual en la  cotna, 33 reurà’l en altra lloch meyns de 
Lv 13,38  38 »Homa o fembra en lo qual és la  cotna blanque, 39 jutge aquells lo  
Lv 13,24  e l’home és munda. 24 »Carn e  cotne que foch hage cremada e la senadura  
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Ex 5,7  de les rajolles, ne llenya per  coura-les axí com debans faÿets, mas que 
Lv 6,28  sia trenquat; e si serà vaxell de  coura, sia respat e puys llevat ab aygua.  
Ex 29,31  lo moltó de la consagració e  couràs las suas carns en lloch sant, 32  
Lv 24,5 Senyor. 5 »Pendràs de sert sèmola e  couràs de aquella XII pans que cadescú  
Ex 16,23 obs demà, fets, e tot ço que devets  coure, cohets. E açò que us sobrerà,  
Ex 25,3  que pendrà: dinés, aur e argent, e  coure e arams, 4 e blau e porpre e color  
Lv 23,17 sèmola llevade de llevat, los quals  coureu en promeyes al Senyor. 18 E  
Ex 12,39  sendre, cor no’s poch levar, car  covenie’ls axir de Agipte, e no pogueren  
Ex 2,24 lur gemeguament e remembrà’s de la  covinence que féu ab Abram e ab Ysach e ab 
Ex 6,5  e són estat ramenbrant de la mia  covinensa. 6 E per amor de açò dich als  
Ex 12,25  és donador a vós, axí com ha feta  covinensa, vós observats totes aquestes  
Ex 19,5  la mia veu e guarderets la mia  covinensa, serets a mi trezor de tots los  
Ex 30,16  del testament, per ço que sia  covinensa devant nostre Senyor a perdonar  
Ex 31,16  aquell en lurs generacions; açò és  covinensa enpertostemps 17 entra mi e los  
Ex 33,7  lo nom de aquell «tabernacla de la  covinensa». [*] fora de la posada. 8 E com 
Ex 40,30  intraren dejús lo traginat de la  covinensa e puyaren a l’altar, axí com  
Ex 15,23  ço com éran amargozes; per ço fo  covinent cosa que fos apellat aquell loch  
Ex 29,14  e la carn, emperò, del vadell e lo  coyr e la fenta e totes ses manudalles  
Lv 13,11  vella pot esser comdepnada, [*] en  coyr de sa carn; comdepnarà aquell lo  
Lv 13,21  e ella no serà pus pregon del  coyr e serà fosqua, enclourà ell lo  
Ex 35,23  e color vermella, ne blau, ne  coyrs de guodemessins e pèlls de cabres ne 
Lv 15,16 16 »E homa del qual axirà sament de  coyt, llevar-s’ha lo cors tot ab aygua, 
Lv 25,49  de para o de part de mara, e son  cozí acostat de parentiu; e si ell se porà 
Ex 16,20  d’ell. 20 E aquells qui no’l ne  craguéran e n’estoyaren tro al matí,  
Ex 14,31  Temé lo poble nostre Senyor e  crahagueren nostre Senyor e Moysèn son  
Lv 13,52  atrobat, 52 e per amor de açò sia  cramada a flama de foch. 53 E si veurà que 
Lv 22,22  no presenten aquell al Senyor ni  cramareu aquell sobre la ara del Senyor.  
Ex 4,31  los senyals devant lo poble. 31 E  crech lo poble, e conaguéran que nostre  
Ex 4,5  verga. 5 –Açò és fet per ço que  crèguan que aparech Déu de tos pares,  
Ex 19,9  m’oja perlar lo poble en tu e que  creguen tu enpertostemps. E denuncià  
Ex 27,20  fet en pique, per ço que de aquell  crem [*] tostemps 21 en lo tabernacla del  
Ex 27,21  ella Aron e sos fills, axí que  crem de vespres tro al matí devant Déu. E  
Lv 1,12  -ho sobra llenya en guisa que ho  crem lo foch; 13 emperò los budells e los  
Lv 5,12  lo qual ne prengua un plen puyn e  crem-la sobra l’altar en ramenbrance de 
Lv 6,12  en lo lloch net [*]. 12 »E lo foch  crem tostem sobre la ara de l’altar, lo  
Ex 3,3  aquesta gran visió, per què no  crema la romaguera.» 4 E viu nostre Senyor 
Lv 10,15  que la cama, lo pits e lo sèu qui  crema en l’altar sia ellevat devant Déu,  
Ex 32,20  E pres lo vadell que havien fet e  cremà’l en foch e molch-lo entrò que  
Lv 8,17  e son cuyr e sa carn e sa femta  cremà en foch defora l’albergada, axí com 
Lv 9,11  11 E la carn e la pell de aquell  cremà fora de la albergade. 12 E sacrificà 
Lv 9,13  e posaren-lo sobre l’altar e  cremà a foch, 14 llevats primerament los  
Lv 10,2  2 E isqué foch de nostre Senyor e  cremà ells, e foren morts devant Déu. 3 E  
Lv 10,6  ploraran sobre lo cremament que  cremà Déu; 7 mas vós no axirets fora del  
Lv 6,22  Senyor. 22 E tota la oferta serà  cremada en l’altar per lo sacerdot qui  
Lv 13,24  24 »Carn e cotne que foch hage  cremada e la senadura serà blanqua o roge, 
Lv 13,55  inmunda és: la sua vestimenta sia  cremada a foch [*]. 56 E si depuys que la  
Lv 13,57  taques aparrà la llepra, sia  cremada, 58 e si no hy aparrà, [*] serà  
Lv 21,9  lo nom de son Déu, ab flames serà  cremada. 10 »Lo sacerdot mayor entre sos  
Lv 7,19 sia inmunda no sia menyada, mas sia  cremade a foch, e ço que serà net sia  
Lv 9,20 posaren sobre los pits; e con foren  cremades en l’altar lo sèu, 21 e los pits 
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Ex 21,25  dent, mà per mà, peu per peu, 25  cremament per cremament, naffre per  
Ex 21,25  mà, peu per peu, 25 cremament per  cremament, naffre per naffre, bleveza per  
Lv 10,6  cases de Yrael ploraran sobre lo  cremament que cremà Déu; 7 mas vós no  
Lv 13,28  en son lloch, no asats clara, de  cremament és, e per amor de açò sia  
Ex 24,17  e de la glòria sua quaix foch  cremant en la sobirane part del munt,  
Lv 3,16  de dins, 16 pendrà lo sacerdot e  cremar-ho-ha en foch sobra l’altar e  
Lv 24,2 tu oli de olives molt pur e net per  cremar en les llantes continuadament. 3  
Lv 16,28  los fems ensemps. 28 E qualquequal  cremarà açò, llevarà sa vestimenta e sa  
Lv 6,9  és la lley de lo holocaust:  Cremarà en l’altar la nit entrò al matí,  
Ex 29,14  e la fenta e totes ses manudalles  cremaràs defora de la posada per ço cor  
Ex 29,34  e dels pans entrò al matí,  cremaràs lo romanent ab foch, car altres  
Lv 19,6  restat en lo terç dia ab foch ho  cremareu. 7 Si nengú aprés II dies mengerà 
Ex 3,2  romaguer, e peria que’l romaguer  cremàs, e no cremava. 3 E dix Moysèn: «Yo  
Lv 4,35  sacrificat per pasificament, e sia  cremat sobra l’altar en ensens a nostre  
Lv 6,30  no sia menyat, mas en foch sia  cremat. 7,Tit Capítol VII 1 Aquesta és la  
Lv 7,17  serà atrobada en lo terç dia, sia  cremat a foch. 18 E si algú mengerà en lo  
Lv 8,32  de la carn e dels pans, sia  cremat a foch. 33 [*] de la porta del  
Lv 10,16  entra aquestes coses lo boch  cremat qui era ofert per peccat, trobà’l, 
Lv 20,14  lleig peccat ha obrat; tot viu sia  cremat ab elles; no romendrà tan lleig  
Ex 12,10  matí, e si res ne romandrà d’ell,  cremats-ho en lo foch. 11 E axí  
Lv 16,27  aportats fora la albergada e seran  cremats a foch, axí les pells com la carn  
Ex 3,2  peria que’l romaguer cremàs, e no  cremava. 3 E dix Moysèn: «Yo iré e veuré  
Lv 4,21  -lo fora de la albarguade e  cremen-lo axí com lo primer vadell, cor  
Ex 2,11 11 E en aquells dies, aprés que fon  crescut Moysèn, axí a sos frares e viu lur 
Ex 29,2  e II moltons nàdeus, 2 e pa alís e  crespel en què no hage llevat, que sia  
Lv 8,26 de llevat e una besteza a manera de  crespell salgade d’oli e una foguace  
Ex 16,31  e la sua sabor quax semblant a  crespells ab mel. 32 E dix Moysèn:  
Lv 7,12  e foguace aliza untade d’oli, e  crespells de sèmola fets ab oli per agual  
Ex 23,29  en dasert, per ço que no  crèsquan les bèsties contre tu; 30 poch a  
Lv 13,5  e si veurà que la llebra no serà  cresqude ne mudada, tengue’l enclòs per  
Ex 1,7 los fills de Yraell fructificaren e  cresquéran e germinaren e brotaren molt, e 
Ex 4,1  IIII 1 E respòs Moysèn e dix: –No  creuran a mi ne oyran le mia veu, e diran: 
Ex 4,8  com s’era debans. 8 –E serà si no  creuran a tu e no t’oyran per lo senyal  
Ex 4,8 e no t’oyran per lo senyal primer,  creuran la tua veu per lo senyal segon. 9  
Ex 4,9  per lo senyal segon. 9 E si no’t  creuran per los II senyals ne oyran la tua 
Lv 13,6  serà †obsculurida† la llepra e no  crexarà en la cotna, munderà ell, cor  
Ex 19,19  19 e lo so de la botzina anave  crexent molt més. E Moysèn perlave e Déu  
Lv 26,9  vostra. 9 Raebré a vosalres e  créxer vos faré, sareu montiplicats e  
Lv 13,7 prevera l’haurà vist [*] la llepra  crexerà e serà vist lleprós, sia tornat al 
Lv 25,16  romendran aprés del jubileu tant  crexerà lo preu, e quant menys comteràs,  
Ex 1,12  aytant més muntiplicaven e  crexien. 13 E los agepcians hagueren en oy 
Ex 26,23  en l’angle del tebernacle †a  creximent†. 24 E seran juntes a devall tro 
Ex 12,31  casa en què no hagués mort. 31 E  cridà Farahó Moysèn e Aron en aquella nit  
Ex 17,4  e nostres bèsties de set? 4 E  cridà Moysèn a Déu dient: –Què faré de  
Ex 24,16 la nuu per VI dies, e en lo VII dia  cridà Moysèn d’enmig de la nuu. 17 Era la 
Ex 32,5  altar devant ell, e alçà sa veu e  cridà e dix: –Demà és festa a Déu. 6 E  
Ex 36,6  6 E manà Moysèn que fecen  cridar per la host que ni hom ni fembra no 
Ex 5,8  ne’ls llexets vaguar; e puys  cridaran dient: “Anem, sacrificam al  
Ex 2,7  a la filla de Farahó: –Yré e  cridaré a tu una fembra de les hebrees que 
Ex 2,23  treball que havien en la obra, e  cridaren. E lur crit muntà a nostro Senyor 
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Ex 5,15  la obra dels fills de Yraell, e  cridaren a Farahó dient: –Per què fas açò  
Ex 14,10 d’ells. E tameren-sa fortment, e  cridaren a nostre Senyor, 11 e digueren a  
Lv 10,19  veus. Com poguí menyar aquella? E  cridaren a mi e mengí dell sacrifici vuy  
Ex 22,23  ne pobill, 23 cor si’ls nouràs  crideran a mi, e yo oiré la clamor d’  
Ex 21,20  e morrà dejús sa mà, digna serà de  crim; 21 mas si sobreviurà I dia o II, no  
Lv 19,16  ton proïsma. 16 No seràs faedor de  crims ne portador de llegotaries en los  
Ex 28,20  e de amatistes; 20 la IIIIª de  crisòlits e de unicles e de berils. E  
Ex 39,13  e amatistes; 13 e en lo quart,  crisòlits e unicles e beriŀles; e totes  
Ex 2,23  en la obra, e cridaren. E lur  crit muntà a nostro Senyor per lur servey. 
Ex 32,17  brogit del pobla, e dix a Moysèn:  –Crits de batalla oig en la posada. 18 E  
Ex 38,30  del testimoni, e l’altar ab lo  crivell de l’aram e ab tots los vaxells  
Lv 14,43  e les parets saran rases e altra  crosta hi serà posada, 44 e com lo  
Ex 7,19  ço que tornen en sanch e que sia  crúor en tota la terra de Agipte, axí en  
Ex 12,9  9 No menyarets d’ell que sia  cruu ni en aygua cuyt, mas solament rostit 
Ex 25,20  devers l’oratori, e deu esser  cuberta la arque. 21 En la qual posaràs lo 
Ex 35,12  e ses perxes e la claustra e la  cuberta del cubertor, 13 e la taula e ses  
Ex 38,18  [*] de argent [*]. 18 E féu la  cuberta de la intrada de la cort de obra  
Ex 39,33 cuyrs de moltons tints en roig e la  cuberta de les pells dells bochs, 34 e la  
Ex 39,34  del testament e ses perxes, e la  cuberta, 35 e la taula e totes ses eynes e 
Ex 40,18  perxes sobra la arque, e posà la  cuberta sobra ella. 19 E aportaren la  
Lv 16,2  és dins de la claustra devant la  cuberta qui cobre la arqua, per ço que no  
Lv 16,2  no muyra, cor yo aparaguí sobre la  cuberta e açò se féu en una nuu. 3 Mas ab  
Lv 16,13  e la vapor de aquells cobra la  cuberta que és sobre lo testament per ço  
Ex 25,28  sien fetes de fust de setim e sien  cubertes d’or per portar la taula. 29 E  
Ex 26,29  les taules, les quals sien  cubertes de llate de or. 30 E axequaràs lo 
Ex 26,32  de fust de setim, les quals seran  cubertes d’or, e hauran los caps daurats, 
Ex 26,37 V colones de fust de setim, e seran  cubertes d’or, e llurs caps d’or, e les  
Ex 27,2 E les torres dels IIII angles seran  cubertes de aram. 3 E faràs [*] ses lloces 
Ex 27,10 pilars d’aram, e les colones seran  cubertes de llata d’argent. 11 E  
Ex 36,34  les quals atrecí dèvan esser  cubertes de llauna d’or. 35 E féran la  
Ex 36,36  [*], ab llurs capitells, totes  cubertes d’or, e los fonaments †quaix a  
Ex 37,15 féu de fust de setim, e foren totes  cubertes de or. 16 E los vaxells a  
Ex 39,33  ses colones e sos pilars, 33 e ses  cubertes dels cuyrs de moltons tints en  
Ex 26,36  devers tremuntana. 36 »E faràs  cubertor a le porta de la tenda, per un  
Ex 26,37  tortís, obra obrada. 37 E faràs al  cubertor V colones de fust de setim, e  
Ex 35,11  lo tebernacla e sa tenda e son  cubertor e ses clàvies e ses estaques e  
Ex 35,12  e la claustra e la cuberta del  cubertor, 13 e la taula e ses perxes e  
Ex 35,15 del perfum [*] dels odoraments e lo  cubertor de la porta a le porta del  
Ex 35,17  e ses colones e sos pilars, e lo  cubertor del pilar del portal de la cort,  
Ex 36,19  fet de totes les XI una. 19 E féu  cubertor a la tenda, de pells de moltons  
Ex 36,19  de moltons envermellides, e altra  cubertor que estigués demont aquestes de  
Ex 39,38  e lo parfum de la tamiama, 38 e lo  cubertor del portal, 39 e l’altar de l’  
Ex 39,40 e ses colones e sos pilars, 40 e lo  cubertor de la cort e ses staques e ses  
Ex 40,5 la arqua del testimoni. E matràs lo  cubertor del portal en lo tabernacla. 6 E  
Ex 40,17  sobra lo tabernacla, e posà lo  cubertor de la tenda demunt, axí com manà  
Ex 40,26  com manà Déu a Moysèn. 26 E posà  cubertor en lo portal, en l’antrament del 
Ex 38,3  diverses vaxells, axí com olles e  cubertores e mortés e llosses e semblants, 
Ex 15,10  e la mar los ha rabblerts e  cuberts, e ells són somorgolats com a plom 
Ex 26,31  fo mostrat en lo mont. 31 »E faràs  cubriment de blau, de porpre, de color  
Lv 13,42  42 mas [*] en la calvura e en lo  cugurós serà blanqua color o roge, 43 e  
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Ex 16,16 paraula la qual menà nostre Senyor:  Culla de açò cascú aytant con n’hage  
Ex 25,29  29 E feràs ses escudelles e ses  culleras e sos mortés e sos boxs [*] de  
Ex 37,16  usos de la taula, axí com olles,  culleres, giradores, tot fou de or pur  
Ex 16,18  menys, 18 e aquell qui menys na  cullia, com masurave [*] trobave  
Ex 16,18  compliment, e aquell qui més na  cullia, com mesurave no’n trobave més;  
Ex 5,12  tota la terra de Agipta per ço que  cullicen la palla del rostoll. 13 E los  
Ex 16,27  e axiren del poble per ço que’n  cullicen, e no’n trobaren. 28 E dix Déu a 
Ex 5,7  debans faÿets, mas que ells vajen  cullir lo rostoll en les mesces, e al  
Ex 16,5  -ne dos tans de açò que solien  cullir per sengles dies. 6 E digueren  
Lv 19,10 pobres e als palegrins los llexaràs  cullir. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 11  
Lv 25,5  que per si brota la terra no les  culliràs, e los reÿms de les tues promeyes 
Ex 16,17  -ho axí los fills de Ysrael.  Culliren-ne alguns més e altres menys,  
Lv 23,22  ni les spigues romanents no les  cullireu; als pobres e palagrins les  
Ex 16,26  vuy al camp. 26 En lo VI dia ne  cullits; lo VII és rapòs de nostre Senyor, 
Ex 22,9  de son companyó 9 e sobre cosa de  culpa, axí en bou com en aze com en ovella 
Ex 25,9 vaxells, farets axí aquell a le sua  cultura. 10 »Arque de fust de setim  
Ex 18,18  la que tu fas. 18 En va treball te  cumsumes, tu e lo poble aquest que ab tu  
Ex 5,4  Agipta: –Per què Moysèn e Aron sou  curosos del poble e de lurs obres? Anats  
Ex 35,17  e lo pitxell e lo bací, 17 e les  curtines de la cort, e ses colones e sos  
Ex 39,5 cascun llats en les sumitats, 5 [*]  †cusent† de aquelles matexes colós, axí  
Ex 39,3  3 [*] e tellà †bragues† d’or, e  cusiren-les ab fill qui fos entra blau e 
Ex 29,30  lo sacerdot, e per aquella serà  custitució de sos fills qui entraran en lo 
Lv 23,21 obra de servici no fareu en aquell.  Custum per a tostemps serà en totes  
Lv 23,31 què res de obra no fareu en aquell.  Custum bo per a tostemps a vosaltres serà  
Ex 5,18  serà donade a vós, e retets segons  custuma lo nombra de les rajoles 19 [*]  
Ex 21,9  son fill esposarà aquella, segons  custuma dels fills face a’quelle. 10 E si 
Ex 29,9  capells, e seran a mi sacerdots en  custuma del setgla. E aprés que hauràs  
Lv 18,3  haveu habitat no fareu; segons la  custuma de la regió de Canahan, a le qual  
Ex 28,43  en iniquitat de la cosa no múyran.  Custuma de setgla serà a Aron e a la sua  
Ex 22,17 donar la monede del dot lo qual han  custumat de pendre les vèrgens. 18  
Lv 20,23  23 No vullau caminar en les  custumes de les nacions les quals yo deig  
Ex 1,5  les ànimes que hy entraren de la  cuxa de Jacob LXXV ànimes. E Josep ya era  
Ex 29,22  e lo grex qui és sobra ells, e la  cuxa dreta, per ço cor és moltó de  
Ex 29,27  lo pits, e serà consegrat, e la  cuxa que depertist del moltó, 28 ab la  
Ex 28,42  e de lurs llonbles entrò a les  cuxes. 43 E usaran aquells Aron e sos  
Ex 25,6  6 e oli a le llumanària e a le  cuyna, e coses odorans e ungüents e  
Ex 35,8 de setim, 8 e oli per inluminar e a  cuynar e a confagir los ungüents e la  
Lv 1,15 -li al coll axí que sia trencat lo  cuyr, e lléxan decórrer la sanch sobra l’ 
Lv 8,17  ’n l’ara. 17 E lo cors e son  cuyr e sa carn e sa femta cremà en foch  
Lv 13,22  22 e si entretant esclatarà lo  cuyr, porà jutyar aquell per llepra, 23 e  
Lv 13,25  e la visió pregona pus avant del  cuyr, llepra és [*]; 26 e si los pèls no  
Lv 13,26 la plaga no serà pus pregon que’ll  cuyr ni la carn romanent, aquella serà  
Lv 13,30 si veu que sia pregon més avall del  cuyr e en ell cabels roigs menuts,  
Ex 39,33  sos pilars, 33 e ses cubertes dels  cuyrs de moltons tints en roig e la  
Ex 12,9  d’ell que sia cruu ni en aygua  cuyt, mas solament rostit al foch; e lo  
Lv 2,4 Senyor. 4 »E con portaran sacrifici  cuyt en lo forn, axí con pans de sèmola,  
Lv 7,9  e tot sacrifici de sèmola qui serà  cuyt en forn e tot ço que serà cuyt en  
Lv 7,9 serà cuyt en forn e tot ço que serà  cuyt en casola o en paella, serà del  
Lv 6,28  en lo qual la carn d’ell serà  cuyta, sia trenquat; e si serà vaxell de  
Ex 34,8 terça e en la quarte generació. 8 E  cuytà’s Moysèn, e encorbà’s en terra e  
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Ex 2,18  lur, ell los dix: –Per què us sou  cuytades axí de venir a mi? 19 E elles  
Ex 12,33  mi. 33 E esforçà’s Agipte de  cuytar e de enviar-los-ne fore de la  
Ex 17,5  - m’hían? 5 E dix Déu a Moysèn:  –Cuyte’t e vé devant lo poble, e prin  
Ex 12,11  bastó en vostres mans; e menyarets  cuytosament en la Pascha ell a Déu. 12 »E  
Ex 6,18  Boziball. E los anys de Caad foren  CXXXIII. 19 E los fills de Merarí, fills  
Ex 6,16  los anys de la vida de Lleví foren  CXXXVII anys. 17 E los fills de Guersson,  
Ex 6,20  foren los anys de la vida de Amram  CXXXVII anys. 21 E los fills de Ysaquar  
Ex 2,4  de luyn per saber què seria fet  d’ell. 5 E veus [*] massipes anaven sobra 
Ex 2,21 estaria ab ell. E pres Siporà filla  d’ell per muller, 22 la qual consabé e  
Ex 3,20  maravelles qui són fahedores enmig  d’ells, e aprés açò lexarà vós. 21 E yo  
Ex 3,22  a ce veÿna e a ce hosta vaxells  d’argent o d’or o vestidures, e posarets 
Ex 3,22  e a ce hosta vaxells d’argent o  d’or o vestidures, e posarets açò sobra  
Ex 7,5  e trauré los fills de Ysraell  d’enmig d’ells. 6 E faheren-ho axí  
Ex 7,5  los fills de Ysraell d’enmig  d’ells. 6 E faheren-ho axí Moysèn e  
Ex 7,12 encantamens [*], 12 e gitaren cascú  d’ells sa verga e tornaren colobres; mas  
Ex 8,29  poble demà; enperò guorde’t que  d’equí avant no fallesques que no lexs  
Ex 9,4 dels agipcians, axí que no parí res  d’ellò que pertenyia als fills de Ysrael. 
Ex 9,28  anar vós e que en nenguna manera  d’equí avant no romanguats. 29 E dix  
Ex 9,35  [*], e no lexà anar lo poble  d’Irael, axí com havia dit nostre Senyor  
Ex 10,5  cobriran tota la terra axí que res  d’ella no aparrà, e menyaran tot so que  
Ex 10,8  al Déu vostre per ço que  d’equí avant no peresca [*]. 9 E dix  
Ex 10,26 irà ab nós, axí que no ich romendrà  d’él una ungla, ni de aquelles coses qui  
Ex 10,28  -te devant mi, e guarde’t que  d’equí avant no veges la mia cara, cor en 
Ex 10,29  –Axí serà fet com has perlat, cor  d’equí avant no veuré la tua cara. 11,Tit 
Ex 11,2  lurs veÿnes, que’ls presten aÿnes  d’or e de argent, 3 cor nostro Senyor  
Ex 12,7  lo vespra. 7 E pendran de la sanch  d’ell, e pozar-n’han sobre cascuna  
Ex 12,7 sobrellindàs de la porte de la casa  d’on menyaran ell. 8 E menyarets les  
Ex 12,9  llatugues agrestes. 9 No menyarets  d’ell que sia cruu ni en aygua cuyt, mas  
Ex 12,10 budells menyarets. 10 E no romendrà  d’ell nenguna cosa tro al matí, e si res  
Ex 12,10  tro al matí, e si res ne romandrà  d’ell, cremats-ho en lo foch. 11 E axí  
Ex 12,31 e dix-los: –Llevats-vos e axits  d’entre mon poble, vós e los fills de  
Ex 12,35  demanaren dels agipcians vaxells  d’argent e d’or e moltes vestidures. 36  
Ex 12,35  dels agipcians vaxells d’argent e  d’or e moltes vestidures. 36 E donà  
Ex 12,43  »Nengun hom estrayn no manuch  d’ell, 44 mas tots vostres serfs e  
Ex 12,45  45 »Palagrí ne llogater no manuch  d’ell. 46 »E en una case lo menyarets, e  
Ex 12,46 menyarets, e no traurets de la carn  d’equell defora, ne no trenquarets os de  
Ex 12,48  algú no serà sircunzís, no manuch  d’ell. 49 »Aqueste matexa ley serà al  
Ex 13,10  manera lo fur aquest en son temps,  d’ayn en ayn. 11 »E com te metrà nostre  
Ex 13,22  via cascun temps. 22 No’s partia  d’éls, de dia la colona de la nuu e de  
Ex 14,10  ulls e veren los agipcians aprés  d’ells. E tameren-sa fortment, e  
Ex 14,13  agipcians que are vets, null temps  d’equí avant no’ls veurets entrò  
Ex 14,23  perseguien-los e intraren aprés  d’ells, e tots los cavelquants de Farahó  
Ex 14,28 neguaren en la mar, que no’n romàs  d’ells entrò a I. 29 E los fills de  
Ex 16,19  a ells: –Nengú no estoig al matí  d’ell. 20 E aquells qui no’l ne  
Ex 16,21  Moysèn. 21 E collien-ne cascú  d’ells per lo matí sengles quarts, aytant 
Ex 16,32 la qual mana Déu: “Umplits un almut  d’ell, e sia guordat a vostres  
Ex 19,21  al Senyor, e que per açò no parís  d’ells la meyor part, 22 e no lex los  
Ex 20,17  ni son bou ni son aze, ne res que  d’equels sia. 18 E tot lo poble ohí les  
Ex 20,23  he perlat ab vós. 23 No farets Déu  d’ergent, ne d’aur farets a vós, 24 ço  
Ex 20,23 vós. 23 No farets Déu d’ergent, ne  d’aur farets a vós, 24 ço és, farets  
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Ex 21,7  axirà axí com lo serf ha acustumat  d’exir; 8 mas si desplaurà en los ulls de 
Ex 21,22  si’s berallaran II hòmens e algú  d’ells ferrà fembra preyns, e ella s’  
Ex 21,35 algun bou nefrarà altre bou que sia  d’altre, e aquell morrà, vènan lo bou  
Ex 22,11  11 lo sagrement deu esser enmig  d’ells que ell no estès la mà en la cosa  
Ex 22,17  -la per muller. 17 E si lo para  d’ella no le hy volrà donar per muller,  
Ex 22,23  crideran a mi, e yo oiré la clamor  d’ells, 24 e serà indignade la mia furor, 
Ex 23,25 tes aygües, e que lleu la iniquitat  d’enmig de tu. 26 No serà axelade ne  
Ex 24,16  dies, e en lo VII dia cridà Moysèn  d’enmig de la nuu. 17 Era la spècia de  
Ex 25,11 feràs desobre una corona, un cercle  d’or tot entorn, 12 e IIII sercles d’or, 
Ex 25,12 d’or tot entorn, 12 e IIII sercles  d’or, los quals posaràs sobre IIII angles 
Ex 25,14  la una barra per los II sercles  d’or de la un llats, e l’altre per los  
Ex 25,15 anells, e null temps no les trauràs  d’ells. 16 E posaràs en la arque lo  
Ex 25,17  de fin or, de dos colzos e mig [*]  d’ample. 18 E faràs II xerobins d’or  
Ex 25,18  d’ample. 18 E faràs II xerobins  d’or batedís, e posaràs un de cascuna  
Ex 25,23 haurà II colzes de lonch, e I colze  d’ample, e d’alt mig colze, 24 e  
Ex 25,23  de lonch, e I colze d’ample, e  d’alt mig colze, 24 e cobriràs ella d’or 
Ex 25,24  alt mig colze, 24 e cobriràs ella  d’or net. E faràs a ella alredor, tot  
Ex 25,24  alredor, tot entorn en aquell orla  d’or 25 tot entorn faràs un sercla qui l’ 
Ex 25,25  qui l’aur romendrà de IIII dits  d’alt, e sobra aquella faràs altre corona 
Ex 25,25  e sobra aquella faràs altre corona  d’or. 26 E faràs IIII sercles d’or, e  
Ex 25,26  d’or. 26 E faràs IIII sercles  d’or, e posaràs aquells en IIII angles de 
Ex 25,28  de fust de setim e sien cubertes  d’or per portar la taula. 29 E feràs ses  
Ex 25,38  E ses cayelles e sos ensencés sien  d’or net. 39 Totes les eynes aquestes  
Ex 26,6 una a l’altre. 6 E faràs L guanxos  d’or ab què junyiràs les cortines cade  
Ex 26,24  se tendrà ab l’altre ab tornets  d’or, e les IIs taules qui en los anglas  
Ex 26,29  29 E totes aquestes posts cobriràs  d’or, e lurs anells faràs d’or, per los  
Ex 26,29 cobriràs d’or, e lurs anells faràs  d’or, per los quals les barres contenguen 
Ex 26,32  de setim, les quals seran cubertes  d’or, e hauran los caps daurats, e  
Ex 26,33  aquest cobriment ab corbayons  d’or, e dintra astarà la arque del  
Ex 26,37  de fust de setim, e seran cubertes  d’or, e llurs caps d’or, e les colones  
Ex 26,37  seran cubertes d’or, e llurs caps  d’or, e les colones en què siuran seran  
Ex 27,1 lo qual haurà V colses de lonch e V  d’ampla, axí que sia quodrat, e haurà III 
Ex 27,1 que sia quodrat, e haurà III colzes  d’alt. 2 E les torres dels IIII angles  
Ex 27,3  e sos ensencés, e totes ses eynes  d’eram. 4 E faràs en aquell obra de aret  
Ex 27,4  4 E faràs en aquell obra de aret  d’eram, e faràs sobre [*] l’arret IIII  
Ex 27,4  sobre [*] l’arret IIII anells  d’aram, 5 e posar-la-has sots la ara  
Ex 27,6  II, les quals cobriràs de llaunes  d’eram, 7 e metràs les perxes per los  
Ex 27,10  E faràs XX colones ab llurs pilars  d’aram, e les colones seran cubertes de  
Ex 27,10 les colones seran cubertes de llata  d’argent. 11 E senblantment haurà en lo  
Ex 27,11  llonch, e XX colones, e XX pilars  d’eram, e lurs conyunyiments d’argent.  
Ex 27,11  d’eram, e lurs conyunyiments  d’argent. 12 E en lo llats de la cort qui 
Ex 27,17  de la cort entorn seran vestides  d’argent, e lurs capitells, d’argent, e  
Ex 27,17  d’argent, e lurs capitells,  d’argent, e lurs pilars, que són axí con  
Ex 27,17  que són axí con a fonaments, seran  d’eram. 18 E lo palau haurà de longueza C 
Ex 27,18  e de ample L colzes, e V colzes  d’alt, e serà de lli tortís, e llurs  
Ex 27,18  de lli tortís, e llurs colones,  d’aram. 19 E totes les eynes del  
Ex 27,19 e tot ço que pertayn a la cort serà  d’aram. 20 »E tu mane als fills de Ysrael 
Ex 28,1  ’t ton frara Aron ab sos fills,  d’enmig dels fills de Ysrael, per esser  
Ex 28,5  5 E ells pendran lo drap de color  d’or e de blau e de porpre, de color  
Ex 28,6  6 e faran lo efot de color de drap  d’or e de color de blau e de porpre e de  
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Ex 28,7  7 de abdues les spatlles juyens  d’amdosos los estremps, axí que tornen a  
Ex 28,8  e tota la sua obra serà veyrada  d’aur e de blau e de porpre e de color  
Ex 28,11  nativitat de aquells. 11 Per obra  d’antallador [*] entallaràs en les pedres 
Ex 28,12  de Ysrael; e portarà Aron los noms  d’equells devant nostre Senyor, e sobra  
Ex 28,13  13 E faràs encastaments  d’or 14 e II cadenes d’or net, la una  
Ex 28,14  encastaments d’or 14 e II cadenes  d’or net, la una ten gran con l’altra, e 
Ex 28,14  gran con l’altra, e faràs elles  d’obre espessa, e daràs les cadenes sobre 
Ex 28,15  com la obra de l’ephot. Faràs ell  d’or e de blau e de porpre e de color  
Ex 28,16 haurà I palm de llonch e altre palm  d’ampla. 17 E posaràs en ell IIII órdens  
Ex 28,22  faràs sobra llo hosen dues cadenes  d’or pur que s’ajusten ensemps, 23 e dos 
Ex 28,23 s’ajusten ensemps, 23 e dos anells  d’or [*]. 24 [*] les junyiràs als anells  
Ex 28,24  als anells qui són en los màrgens  d’equell, 25 e aquelles matexes cadenes  
Ex 28,26  rreguorda. 26 E faràs dos anells  d’or, los quals posaràs en la sumitat de  
Ex 28,27  e defora. 27 E faràs dos anells  d’or e matràs-los sobra abdues les  
Ex 28,32  qual serà lo cabès, e entorn serà  d’ell com a ora d’esberch [*] per ço que 
Ex 28,32  e entorn serà d’ell com a ora  d’esberch [*] per ço que no’s tranch  
Ex 28,34  talabans entorn [*], 34 e magranes  d’or e cascavells d’or e les magranes  
Ex 28,34  34 e magranes d’or e cascavells  d’or e les magranes atresí, e en altra  
Ex 28,34  e en altra tira haje cascavells  d’or e magranes atressí. 35 E vestirà  
Ex 28,36  e no morrà. 36 »E faràs una llauna  d’or pur, en la qual entratallaràs la  
Ex 28,38  de Aron, e portarà les iniquitats  d’equells qui offerran, e santificarà los 
Ex 28,38  nostre Senyor sa tenga per paguat  d’ell. 39 »E estrènyer-s’ha sa  
Ex 28,39  e faràs-ho de obra bresquade  d’or. 40 E faràs als fills de Aron  
Ex 28,43 serà a Aron e a la sua sament aprés  d’ell. 29,Tit Capítol XXX 1 »Aquesta és  
Ex 29,2  què no hage llevat, que sia untat  d’oli [*]; emperò tot açò faràs de farina 
Ex 29,13  e la ratela del fetge, e lo grex  d’amdozos los royons, e d’equest  
Ex 29,13  e lo grex d’amdozos los royons, e  d’equest perfumaràs lo tabernacla; 14 e  
Ex 29,23  torta de pa, e una fogace untade  d’oli, e una basteza de [*] sistella de  
Ex 29,25  nostra Senyor, 25 [*] car oferta  d’ell és. 26 E pendràs lo pits del moltó, 
Ex 29,28  de sacrificis pasificables  d’equells qui oferen a nostro Senyor. 29  
Ex 29,29  hauran los fills de aquell aprés  d’ell per ço que en aquella unten e  
Ex 29,29  aquella unten e consagren les mans  d’aquells. 30 VII dies vesta aquella lo  
Ex 29,45  dells fills de Ysrael e seré Déu  d’ells, 46 e sabran que yo só lo Senyor  
Ex 29,46 46 e sabran que yo só lo Senyor Déu  d’ells, qui aduguí a ells de terra de  
Ex 29,46  entre ells. Yo só lo Senyor Déu  d’ells. 30,Tit Capítol XXXI 1 »E faràs a  
Ex 30,2  e haurà de llonch I colze, e altra  d’ampla, axí que venga codrat, e haurà d’ 
Ex 30,2  axí que venga codrat, e haurà  d’alt IIs colzes [*] los seus corns, 3 e  
Ex 30,3  los seus corns, 3 e cobriràs ell  d’or net, axí dedins com per les  
Ex 30,3 dedins com per les espatlles entorn  d’ell e los corns, e faràs a ell sercla  
Ex 30,3  e los corns, e faràs a ell sercla  d’or entorn 4 e dos anells d’or sots lo  
Ex 30,4  sercla d’or entorn 4 e dos anells  d’or sots lo sercla per cascun llats per  
Ex 30,5  fust de setim e cobrir-les-has  d’or. 6 E posaràs, ell devant, l’altar  
Ex 30,18  dient: 18 –Tu faràs un vaxell  d’aram e un basí per llevar, e posaràs  
Ex 30,25  25 E configiràs tot açò, e untaràs  d’equest ungüent d’oli sant qui serà axí 
Ex 30,25  açò, e untaràs d’equest ungüent  d’oli sant qui serà axí compost per fer  
Ex 30,32  32 Carn de homa no sia untade  d’ell. Entorn la compozició d’ell no  
Ex 30,32 untade d’ell. Entorn la compozició  d’ell no farets alra, cor sentificat és e 
Ex 30,33  homa ne conpondrà aytal e donarà  d’ell a estrayn, serà tellat de son  
Ex 31,4  qualquequal cosa que’s pugua fer,  d’or o d’argent o d’eram, 5 o de marbra 
Ex 31,4  cosa que’s pugua fer, d’or o  d’argent o d’eram, 5 o de marbra o de  
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Ex 31,4  ’s pugua fer, d’or o d’argent o  d’eram, 5 o de marbra o de pedras  
Ex 31,14 ell obra, perirà la ànima de aquell  d’enmig de son pobla. 15 VI dies farets  
Ex 32,31  tu, per ço com han fet a ells déu  d’or. Perdona’ls aquesta arrada. 32 E si 
Ex 33,15  no vas ab nós, no’ns tragues  d’equest [*], 16 cor ¿con poríam nós  
Ex 34,3  ne bous no pasturen en aquell, ni  d’equí avant. 4 E tallà II taules de  
Ex 34,14  Nostre Senyor és celós, e lo nom  d’ell és Déu sacrificador. 15 No tallaràs 
Ex 34,15  15 No tallaràs fermament ab nengú  d’equelles ragions, ne forniqueràs ab  
Ex 34,15  de aquells, apellar-t’hia algú  d’ells per ço que menyasses de les coses  
Ex 34,30  taméran-sa de acostar-ce prop  d’ell. 31 E apellats per ell, ratornaren, 
Ex 35,22  aportàran braçaleres e anells  d’or e orelleras e nasals, e tots vaxels  
Ex 35,22 e orelleras e nasals, e tots vaxels  d’or, tot ho ofariren a Déu. 23 E si nagú 
Ex 35,24 tintes de vermells [*], 24 ne yoyes  d’or ni d’argent ni de aram, tot ho  
Ex 35,24  vermells [*], 24 ne yoyes d’or ni  d’argent ni de aram, tot ho ofariren a  
Ex 36,10 altra, e les altres V ajunyí atrecí  d’altra part. 11 E féu bagues blaves a  
Ex 36,13  una ab l’altra. 13 E féu L anells  d’or que passecen per orde per les bagues 
Ex 36,13  llats de cortina ell féu L anells  d’or per ço que’s junyisen ensemps e que 
Ex 36,15 cascuna de lonch XXX colzes, e IIII  d’ampla, e totes axí éran de una matexa  
Ex 36,17 VI a l’altra. 17 E féu, en cascuna  d’elles, L bagues en les unes, e L en les 
Ex 36,18  ajunyir. 18 E féu L sivelles  d’aram per conguoyir la tenda e que fos  
Ex 36,21  de la taula de X colzes, e  d’ampla un colze e mig. 22 II  
Ex 36,24 contra tramuntana, 24 ab XL colones  d’argent, II a cascuna de les posts, per  
Ex 36,34  e los cercles dèvan esser fets  d’or, per los quals puga esser portat ab  
Ex 36,34  dèvan esser cubertes de llauna  d’or. 35 E féran la claustra de blau e de 
Ex 36,36  ab llurs capitells, totes cubertes  d’or, e los fonaments †quaix a manera de  
Ex 36,38 les colones [*] e cobrí-les totes  d’or, e llurs fonaments, ço és, so en què 
Ex 37,1  hach de llonch II colzes e mig [*]  d’ampla, e d’alt I colze e mig. E cobrí  
Ex 37,1  II colzes e mig [*] d’ampla, e  d’alt I colze e mig. E cobrí-la tota de 
Ex 37,2 defora. 2 E féu a’quella un cercla  d’or entorn, 3 e fermà IIII anells d’or  
Ex 37,3 d’or entorn, 3 e fermà IIII anells  d’or per angles d’ella, dos anells en  
Ex 37,3  fermà IIII anells d’or per angles  d’ella, dos anells en cascun llats. 4 E  
Ex 37,6  II colzes e mig, e I colze e mig  d’ampla. 7 E féu II xerobins de pur aur,  
Ex 37,10  e havia de llonch II colzes, e  d’ampla un colze, e d’alt I colze e mig, 
Ex 37,10  II colzes, e d’ampla un colze, e  d’alt I colze e mig, 11 e cobrí-la de  
Ex 37,12 qual orla havia corona e cercla tot  d’or [*], tot entorn, de ampla de IIII  
Ex 37,12  e sobra aquella havia altra corona  d’or. 13 E féu anells d’or, los quals  
Ex 37,13 altra corona d’or. 13 E féu anells  d’or, los quals posà en los IIII angles a 
Ex 37,18  llats, havia III canons, IIIs  d’una part e IIIs d’altra. 19 E havia en 
Ex 37,18 III canons, IIIs d’una part e IIIs  d’altra. 19 E havia en cascun canó tres  
Ex 37,20 cana del canalobra. 20 E en la cana  d’él havia IIII poms a manera de nous, ab 
Ex 37,22  partexen [*] asta, 22 e les flos  d’equel canó mateix, e de tots los altres 
Ex 37,22  e de tots los altres eren [*]  d’or net. 23 E féu atressí VII llànties  
Ex 37,23  VII llànties [*] e sos ensensés  d’or net. 24 E pasava lo canalobra ab  
Ex 37,24  lo canalobra ab totes ses eynes  d’or net I quintar. 25 E féu un altar a  
Ex 37,25 e havia de cascun quadra I colze, e  d’alt II colzes, e en cascun angle axia  
Ex 37,27  sos corns. 27 E féu axí una corona  d’or tot entorn, e II anells d’or sobra  
Ex 37,27  d’or tot entorn, e II anells  d’or sobra la corona per cascun llats,  
Ex 37,28  de sethim, e cobrí-les de llata  d’or. 29 E componé l’oli de la untura de 
Ex 38,1  de cascun quadre V colzes, e III  d’alt, 2 del qual axien corns en cascun  
Ex 38,2  angle, e cobrí aquell de llaunes  d’aram. 3 E aperellà a ús de aquell  
Ex 38,18  e havia de llonch XX colzes, e  d’alt V, segons la mesura de totes les  
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Ex 38,22  22 les quals Beselehel, fill  d’Urí, nét de Hur, del trip de Judà,  
Ex 38,28  colones, los quals foren vestits  d’argent. 29 E foren-hi oferts LXXIIMª  
Ex 39,3 lli tortís, 3 [*] e tellà †bragues†  d’or, e cusiren-les ab fill qui fos  
Ex 39,8  de obra nobla axí com lo ephot,  d’or, blau e de porpre e de color  
Ex 39,15  15 E feren sobra lo hossen cadenes  d’or net en dobla, 16 e II guanxos qui  
Ex 39,16  e II guanxos qui tanien los anells  d’or, e posaren II anells d’or sobra  
Ex 39,16  anells d’or, e posaren II anells  d’or sobra cascun llats de l’hossen, 17  
Ex 39,17  al muscla, e aquí havia un anell  d’or, 18 e de aquell anell partien altres 
Ex 39,18  anell partien altres II cadenes  d’or, e devallaven per les spatles avall, 
Ex 39,24  entorn. 24 E los cascavells  d’or e les magranes axí ordonat aportave  
Ex 39,27  corns [*], 27 e bragues a cascú  d’ells, de lli tortís, 28 e lo braguer  
Ex 39,37 oli de la lluminària, 37 e la taula  d’or, e l’oli de la untadura, e lo  
Ex 40,7  e lo tabernacla, e umplir-l’has  d’aygua. 8 E sircundiràs la entrada de la 
Ex 40,11  tots los vaxells seus, 11 e la ara  d’ells, los vaxells seus e totes les  
Ex 40,28  28 E mès lo pitxell; stech ple  d’aygua en lo tabernacla del testimoni,  
Lv 1,10  e de cabres, lo holocaust sia  d’un ayn, e ofiran-lo sens màculla, 11  
Lv 2,2  2 e portar-la-ha als fills  d’Aron, sacerdots, dals quals la un  
Lv 2,12  12 Les premícies tan solament  d’equelles ofertes offarrets e lurs dons, 
Lv 4,26  al fonament de aquell. 26 E lo sèu  d’ell perfumerà devant la ara axí com lo  
Lv 4,35  aquell. 35 E prengua lo sèu e face  d’ell axí com se sol fer del sèu del  
Lv 5,10 per ell lo secerdot e per lo peccat  d’aquell, e serà perdonat a ell. 11 »E si 
Lv 5,11  ofira per son peccat la Xª part  d’un ephí, ço és, un cister, de sèmola, e 
Lv 6,11 ’s aquests draps e vestirà-se’n  d’altres, e pendrà les sendres e traurà- 
Lv 6,23  consumit de foch, e nagú no manuch  d’equell. 24 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 6,28  de la terra en lo qual la carn  d’ell serà cuyta, sia trenquat; e si serà 
Lv 7,12  ofiren pans sens llevat salguats  d’oli, e foguace aliza untade d’oli, e  
Lv 7,12  d’oli, e foguace aliza untade  d’oli, e crespells de sèmola fets ab oli  
Lv 7,15  en aquell dia, e no romangue  d’ells nenguna cosa tro al matí. 16 »Si  
Lv 7,19  foch, e ço que serà net sia menyat  d’ella. 20 E ànima ensutzada qui menyarà  
Lv 8,9  frontal de aquella pozà la llàmina  d’or consagrade en santificació, axí  
Lv 8,10 nostre Senyor. 10 E aportà untament  d’oli ab lo qual untà lo tabernacla e tot 
Lv 8,12  ells. 12 E gità oli sobra lo cap  d’Aron e untà’l e consagrà’l. 13 E com  
Lv 8,13  e consagrà’l. 13 E com los fills  d’ell foren oferts, vestí’ls de  
Lv 8,14 fills posaren les mans sobre lo cap  d’equell, 15 e deguollà aquell. E pres  
Lv 8,15  escampà la sanch en lo fonament  d’equell. 16 E lo sèu qui era sobra les  
Lv 8,19  deguollà aquell e escampà la sanch  d’equell sobre l’altar entorn. 20 E l’  
Lv 8,22 posaren les llurs mans sobra lo cap  d’equell Aron e sos fills. 23 E com l’  
Lv 8,26  a manera de crespell salgade  d’oli e una foguace aliza posà sobra lo  
Lv 9,3  per peccat e I vadell e un anyell  d’un ayn, e sien sens màculla en  
Lv 9,6  farets e aparrà a vós la glòria  d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t a l’  
Lv 9,9  e gità lo romanent al fonament  d’equell. 10 E lo sèu e los ronyons e la  
Lv 9,12 e sos fills aportaren-li la sanch  d’aquell, la qual él buydà entorn de l’  
Lv 9,17  -li preentalla e omplí sa palma  d’ella e féu-na perfum sobra la ara  
Lv 10,6 Aron e a Eleatzar e a Ytemar, fills  d’ell, e dix: –Vós no tondrets vostres  
Lv 10,12  e a Eleatzar e a Ytamar, fills  d’ell, que li éran romasos: –Prenets lo  
Lv 11,35  35 Qualque cosa de les morteÿnes  d’equells serà toquada serà inmunda en  
Lv 12,6  fill o per filla, porterà I anyell  d’un ayn en holocaust e I poll de coloma  
Lv 13,49  de aquell o serta pell [*], 49 si  d’alba o roge màcula serà ensutzada, per  
Lv 14,10 prenga II anyells nàdeus e I ovella  d’un ayn sens taque e III deenes de  
Lv 14,21  en oli en sacrifici, e II sistés  d’oli 22 e II tortres o II polls de  
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Lv 14,37  37 E con veurà en les parets  d’equella la plaga verda o vermella e la  
Lv 14,42  en lloch inmunda, 42 e farà tornar  d’altres pedres del lloch on haurà  
Lv 14,56  màcula lluent e de diverses colós  d’equelles 57 ab què’s pugua conèxer qui 
Lv 16,1  E parlà Déu a Moysèn aprés la mort  d’amdozos los fills de Aron com ofariren  
Lv 17,4 com qui escampa sanch, e axí perirà  d’enmig de son pobla. 5 E per amor de açò 
Lv 17,7  en odor de suavitat al Senyor. 7 E  d’equí avant no deguollen nengunes  
Lv 17,7  aquells, e aquells qui seran aprés  d’ells. 8 »E a’quells dix: Homa de la  
Lv 18,18 ta muller en la casa de les amigues  d’ella no la pendràs, ni descobriràs la  
Lv 18,29  nenguna de aquestes coses perirà  d’enmig de son pobla. 30 »Guordau los  
Lv 19,2  de Ysrael e a tota la conpanya  d’equell e diràs a ells: »Sants siau, car 
Lv 19,8  e perirà la ànima aquella  d’enmig de son poble. 9 »Com segareu los  
Lv 20,3 cara contre aquell e tellaré aquell  d’enmig de mon pobble, per tant con haurà 
Lv 20,5  a ell perquè fornicassen ab Maloch  d’enmig de son pobbla. 6 »L’ànima qui’s 
Lv 20,6  contre aquella e mataré aquella  d’enmig de son pobla. 7 »Santificau-vos 
Lv 20,9 lo para e la mara maleyrà, la sanch  d’él sia sobre ell. 10 »Si fornicarà algú 
Lv 20,11  de mort múyran abdosos; la sanch  d’ells sia sobre ells. 12 »Si algú  
Lv 20,13 de parlar: de mort múyran; la sanch  d’equells sia sobra ells. 14 »Qui sobre  
Lv 20,14 »Qui sobre la muller pendrà la mara  d’ella, lleig peccat ha obrat; tot viu  
Lv 20,18 la sua sanch, seran morts amendozos  d’enmig de son pobla. 19 »La llegesa de  
Lv 22,2  dient: 2 –Parla a Aron e als fills  d’él que’s guarden de aquelles coses qui 
Lv 22,27  de la mara llur, e al VIIIè dia  d’equí avant presentar sa porà al Senyor; 
Lv 23,10 a Moysèn dient: 10 –Parla als fills  d’Israel. Diràs a ells: »Com sareu  
Lv 23,18  ab pans VII anyells sence màcula  d’un ayn e un vadell del remat e II  
Lv 23,41  Déu vostre, 41 e fareu la feste  d’ell per VII dies cascun ayn; costum  
Lv 24,11  fon a Moysèn. E nomenà’s la mara  d’ell Salumich filla de Ebrí, del trip de 
Lv 24,19 proïsma, axí com ha fet axí sia fet  d’ell: 20 trancadura per trencadura, ull  
Lv 25,8  »Comteràs de sert a tu VII setenes  d’ayns, qui són XLVIIIIº anys, 9 e  
Lv 25,14  cosa a ton proïsma o la compraràs  d’ell, no’l destrengues lo teu frara,  
Lv 25,14  comte de l’ayn jubileu compraràs  d’ell; 15 segons lo conte dels fruyts ho  
Lv 25,34  Ysrael, 34 e les viles fora ciutat  d’ells no les vendran, car posseció per  
Lv 25,36 e viurà ab tu, 36 no prengues uzura  d’ell ni pus que no has donat. Tem lo teu 
Lv 26,8 a XM, e cauran los vostros anemichs  d’espaza en prasència vostra. 9 Raebré a  
Lv 26,31  deserts vostres santuaris ni rabré  d’equí avant la odor molt suau, 32 i  
Lv 26,36  donaran pahor en los coratges  d’ells en les ragions dels contraris; los 
Lv 27,7 fembra, III. 7 Lo LXè ayn lo mascla  d’equí avant donarà XV sicles; la fembra  
Ex 30,23 coses odorants. Primerament almesch  D cicles, e canella CCL sicles, e canella  
Ex 30,24  dita calami CCL sicles, 24 càssia  D sicles en pes del santuari, e oli de  
Ex 5,7  e als altres del poble dient: 7  –D’equí avant no donets gens de palla al  
Ex 3,18  tu e los vells de Yraell al rey  da Egipta, e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu  
Ex 31,3  umplit ell de l’esperit de Déu e  da saviesa e de entaniment e de sciència  
Ex 32,13 13 Ramembre’t de Abram, de Ysach e  da Jacob, tos servidors, los quals jurest  
Ex 36,8  8 E faéran tots los savis  da cor, a complir la obra del tabernaccla, 
Lv 18,17  de la germana de ta muller e  da sa filla no la descobriràs; la filla de 
Lv 20,2  habiten en Ysrael, si nengú darà  da sa sament a le ýdola de Maloch, de mort 
Lv 21,21 nengú qui haurà màcula de la sament  da Aron no s’acosta a presentar víctima  
Ex 29,20  mans Aron e sos fills, 20 e puys  daguollarets lo moltó. E pendràs la sanch  
Lv 2,2 -ha als fills d’Aron, sacerdots,  dals quals la un prenga lo puyn ple de  
Ex 36,29  [*], 29 les quals éran juntes  dalt tro a baix, e la una banda feya  
Ex 21,19  despezas, axí dels metges com del  dan que haurà sostengut. 20 »E qui farrà  
Ex 21,22  e ella viu, sertes tingut és del  dan tant com lo marit de ella estimerà e  
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Ex 22,6  qui ha mès lo foch esmanerà lo  dan. 7 »E si algú comenarà a son amich  
Ex 22,12  12 E si lo furt és atrobat, lo  dan deu esser restituÿt a son senyor. 13 E 
Lv 5,16  açò que aportarà sa restituesca lo  dan, e puys anadesque-hy la Vè part e  
Lv 6,5  més al senyor al qual ha donat lo  dan. 6 E per lo seu peccat ofira un moltó  
Ex 1,4  3 Ysachar, Zabulun, Benihamín, 4  Dan, Naptalí, Gaad, Asser. 5 E foren totes 
Ex 31,6  fill de Achisemeoch, del trip de  Dan, ab cor de tota saviesa per ço que  
Ex 35,34  fill de Achisamech, del trip de  Dan, serà son conpanyó, 35 car abdozos han 
Ex 38,23  fill de Achimach, del trip de  Dan, qui era mestra de fusta e de texir de 
Lv 24,11 Salumich filla de Ebrí, del trip de  Dan. 12 E matéran aquell en prasó fins que 
Ex 18,22  e les coses mayors a què no poran  dar consell recomteran a tu, e ells  
Ex 22,29 delmes e totes promeyes te usaràs a  dar per ofarir, e lo primer nat de tos  
Lv 7,34  del sacrifici de llurs oferenes, e  dar-ho-han a Aron, sacerdot, e als  
Lv 24,21  destret. 21 »Qui matarà bístia,  dar-n’ha altra per aquella; qui farirà  
Lv 27,13 e ordonarà preu, 13 lo qual preu si  dar lo volrà aquell qui’l presentarà,  
Ex 11,3 or e de argent, 3 cor nostro Senyor  darà la sua gràcia al pobla devant los  
Ex 16,8 nós? 8 E dix Moysèn: –Nostre Senyor  darà a vós en lo vespra carn a menyar, e  
Ex 21,4  ab ell ensemps. 4 E si son senyor  darà a ell muller e infanterà fills o  
Ex 30,13 en ells quant comtats saran. 13 Açò  darà cascú qui passarà al nom: mig sicla  
Ex 34,20  aze rahembràs per ovella, e si no  darà lo preu per aquell, serà aucís. Lo  
Lv 20,2  qui habiten en Ysrael, si nengú  darà da sa sament a le ýdola de Maloch, de 
Ex 30,12  fills de Ysrael entorn lur nombra,  daran cascú preu per les sues ànimes a  
Lv 23,20 pans de promícies devant lo Senyor,  daran lloch en ús seu. 21 E apellareu  
Lv 25,7  e bestiar les coses que nexen  daran pastura. 8 »Comteràs de sert a tu  
Lv 26,20 la terra brotament ni los arbres no  daran fruyts. 21 »Si caminareu ni fareu lo 
Ex 22,29  e lo primer nat de tos fills  daràs a mi, 30 e de tos bous e de tes  
Ex 28,14  e faràs elles d’obre espessa, e  daràs les cadenes sobre los encastaments  
Ex 3,21  e aprés açò lexarà vós. 21 E yo  daré gràcia al poble aquest devant los  
Ex 6,8  ella a Abram, Ysach e Jacob, e yo  daré aquella a vós a posayr. Yo sóm  
Ex 7,4  4 E no oirà a vós Farahó, e yo  daré plagua en Agipte, e treuré la mia  
Ex 23,27  tu entraràs, e tots tos anemichs  daré en ta servitut; 28 e enviaré la vespa 
Ex 25,16  en la arque lo testament que yo  daré a tu. 17 »E faràs una clauste de fin  
Ex 25,21 la qual posaràs lo testament que yo  daré a tu ab la claustra, 22 e aquí’t  
Ex 32,13  e la terra aquella de què parlé  daré a la tua sament, e posseyrets aquella 
Ex 33,1  e Jacob, dient: “A le tua sament  daré aquella.” 2 E daré’t per guihador lo 
Ex 33,2 “A le tua sament daré aquella.” 2 E  daré’t per guihador lo meu àngell per ço  
Lv 14,34  en terra de Canahan, la qual yo  daré a vós en posació, e deré plaga de  
Lv 26,6  pahor habitareu en vostra terra; 6  daré pau en vostres encontrades, dormireu  
Ex 6,4  fiu pati e encare fermí a ells que  daria a ells la terra de Canahan de  
Ex 5,1  per ço que sacrifícan mi en lo  dasert.” 2 E aquell respòs: –Qui és ton  
Ex 23,29  ne la terra no serà trestornade en  dasert, per ço que no crèsquan les bèsties 
Ex 8,15  compodrí-les. 15 E viu Faraó que  dat li era rapòs; fo agreuyat en son cor e 
Lv 10,13 E menyarets-lo en lloch sant, cor  dat és a tu e a tos fills dels sacrificis  
Lv 10,17  sant? Cor sant dels sants és, [*]  dat a vós que portets multitud de  
Lv 27,6 mes fins al V ayn, per mascla seran  dats V sicles; per la fembra, III. 7 Lo  
Ex 36,34  34 E totes aquestes taules sien  daurades, e les colones, argentades, e los 
Ex 26,32  cubertes d’or, e hauran los caps  daurats, e astaran sobre IIII colones de  
Ex 28,29  en lo santuari, en ramenbrance  davant Déu enpertostemps. 30 E posaràs en  
Ex 29,42 porta del tabernacla del testament,  davant nostra Senyor, on ara saps lo loch  
Ex 30,6  lo vel e lo cobriment que penge  davant l’arque del testament, devant la  
Ex 40,22  en lo tabernacla del testimoni,  davant la taula, devers la part de  
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Lv 1,11  llats de l’altar qui raguorda [*]  davant nostre Senyor, e los fills de Aron  
Lv 10,17  e que preguets per aquella  davant nostre Senyor. 18 E no fo aduyta la 
Lv 15,30  e pregarà lo prevera per ella  davant Déu e per la mundícia del seu flux. 
Lv 19,22  ell lo sacerdot, per lo seu peccat  davant lo Senyor, e serà piadós a ell e  
Ex 14,7  tot lo poble ab si, 7 e menà ab si  DC carretas triades un anaven hòmens  
Ex 38,28  C quintàs, [*] cascú. 28 E de Mª e  DCCLXXV foren fets los caps de les  
Ex 38,24  en dons foren XXVIIII quintàs e  DCCXXX scicles a pes del santuari. 25 E  
Ex 38,25  en nombra de XX anys e més, de  DCIIIMªDL pesses. 26 Foren enperò C  
Ex 12,37  de Ysrael de Rammasès en Sechor,  DCMª hòmens, sens infans e fembres, 38 e  
Ex Inc  Inc E comensa lo libra  de Èxodus, que és lo segon libra de la  
Ex Inc  de Èxodus, que és lo segon libra  de la Blíbia. 1,Tit Capítol primer 1  
Ex 1,1  1 Aquests són los noms dels fills  de Yraell qui venguéran en Agipta ab  
Ex 1,5  totes les ànimes que hy entraren  de la cuxa de Jacob LXXV ànimes. E Josep  
Ex 1,5  ànimes que hy entraren de la cuxa  de Jacob LXXV ànimes. E Josep ya era en  
Ex 1,6 tots sos fraras e tota la generació  de aquells. 7 E los fills de Yraell  
Ex 1,7 generació de aquells. 7 E los fills  de Yraell fructificaren e cresquéran e  
Ex 1,8  la terra. 8 E llevà’s en la terra  de Agipta rey nou, lo qual no conaxia  
Ex 1,9 dix a son pobla: –Veus que lo pobla  de Yraell és ab nós, e és molt fort. 10  
Ex 1,10  ab nós, e que’ns gitassen  de la terra e que hy intrassen ells. 11 E  
Ex 1,11  adificaren ciutats als tebernacles  de Farahó: Phirone, Ramarcès. 12 E en  
Ex 1,13  agepcians hagueren en oy los fills  de Yraell, e opromien-los e escarnien- 
Ex 1,14  14 e en amargor aportaven la vida  de aquells, e faÿen-los fer rayolles de  
Ex 1,14 aquells, e faÿen-los fer rayolles  de brach mesclat ab palla, e ab tot servey 
Ex 1,14  lur obra servien ells ab duresa  de cor. 15 E dix lo rey de Egipta a IIs  
Ex 1,15  ab duresa de cor. 15 E dix lo rey  de Egipta a IIs juÿes madrines –de les  
Ex 1,15  rey de Egipta a IIs juÿes madrines  –de les quals la una havia nom Siporà e l’ 
Ex 1,16  infants a les juÿes en temps  de lur parir, si serà l’infant mascla  
Ex 1,17  e no fahéran lo manament del rey  de Agipta, ans conservaren los infants. 18 
Ex 2,1  II 1 E aprés açò, axí un homa  de la casa de Lleví, e pres muller de  
Ex 2,1 E aprés açò, axí un homa de la casa  de Lleví, e pres muller de aquella matexa  
Ex 2,1  de la casa de Lleví, e pres muller  de aquella matexa casa, 2 la qual consabé  
Ex 2,3  poguessen selar, féran una arqueta  de bova e enbraguaren-la de brach, e  
Ex 2,3  arqueta de bova e enbraguaren-la  de brach, e enpaguntaren-la, e maséran- 
Ex 2,4  del flum. 4 E estech sa germane  de luyn per saber què seria fet d’ell. 5  
Ex 2,5  caxeta en lo riu, tramès-hi una  de ses massipes. E pres la caxeta, 6 e com 
Ex 2,7  7 E dix la germana a la filla  de Farahó: –Yré e cridaré a tu una fembra  
Ex 2,7  –Yré e cridaré a tu una fembra  de les hebrees que pugua nodrir a tu  
Ex 2,8 tentost la macipa, e apellà la mara  de aquell. 9 A la qual dix la filla de  
Ex 2,9 de aquell. 9 A la qual dix la filla  de Pharaó: –Prin aquest infant e nodrex- 
Ex 2,9  infant [*]. E dix a ella la filla  de Farahó: –Guarde’l-ma bé, 10 cor ell  
Ex 2,10  cor ell ha la mia adobció en loch  de fill. E ella apellà lo nom de aquell  
Ex 2,10  loch de fill. E ella apellà lo nom  de aquell Moysèn dient: «De la ayga l’  
Ex 2,11  havia un homa agepcià qui batia un  de sos frares, qui era hebreu, 12 e guordà 
Ex 2,15  devant Farahó, e estech en terra  de Median, e sech prop del pou. 16 E lo  
Ex 2,16 e sech prop del pou. 16 E lo senyor  de Median havia VII filles, les quals  
Ex 2,16  les picas per abeurar lo bestiar  de lur para. 17 E sobrevengueren los  
Ex 2,18  dix: –Per què us sou cuytades axí  de venir a mi? 19 E elles diguéran: –Un  
Ex 2,19  –Un homa agepcià nos ha defeses  de les mans dels pastors, e encara pohà a  
Ex 2,22 qual apellà Eliètzer dient: «Lo Déu  de mon para és mon ajudador e desliurà a  
Ex 2,22  és mon ajudador e desliurà a mi  de la mà de Farahó.» 23 E aprés molt de  
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Ex 2,22  ajudador e desliurà a mi de la mà  de Farahó.» 23 E aprés molt de temps, morí 
Ex 2,23  la mà de Farahó.» 23 E aprés molt  de temps, morí lo rey de Egipta. E  
Ex 2,23  E aprés molt de temps, morí lo rey  de Egipta. E sospiraren los fills de  
Ex 2,23  de Egipta. E sospiraren los fills  de Yraell per raó del treball que havien  
Ex 2,24  lo lur gemeguament e remembrà’s  de la covinence que féu ab Abram e ab  
Ex 2,25  e raguordà nostro Senyor los fills  de Yraell e desliurà’ls. 3,Tit Capítol  
Ex 3,1  Moysès gordava e pexia les ovelles  de Ytró son sogra, sacerdot de Median, e  
Ex 3,1 ovelles de Ytró son sogra, sacerdot  de Median, e com ell amanàs son bestiar a  
Ex 3,1  del desert, ell vench en lo munt  de Déu, en Horep. 2 E nostro Senyor  
Ex 3,2  Senyor aparech a ell en flama  de foch enmig de un romaguer, e peria que  
Ex 3,2  a ell en flama de foch enmig  de un romaguer, e peria que’l romaguer  
Ex 3,4  per veura, e apellà’l del mig  de la romaguera e dix: –Moysèn, Moysèn! E  
Ex 3,5  ací. Descalce’t lo calsament  de tos peus, com lo loch en què astàs  
Ex 3,6  santa és. 6 E dix: –Yo sóm lo Déu  de tos pares, Déu de Abram e lo Déu de  
Ex 3,6  –Yo sóm lo Déu de tos pares, Déu  de Abram e lo Déu de Ysach e lo Déu de  
Ex 3,6 de tos pares, Déu de Abram e lo Déu  de Ysach e lo Déu de Jacob. E cobrí Moysèn 
Ex 3,6 de Abram e lo Déu de Ysach e lo Déu  de Jacob. E cobrí Moysèn sa faç, cor no  
Ex 3,7 Agipta, e oý la lur clamor per rahó  de la duresa de aquells qui’ls opremien  
Ex 3,7 la lur clamor per rahó de la duresa  de aquells qui’ls opremien en les lurs  
Ex 3,8  devallat per rahó que’ls desliura  de la mà dels egepcians, e aportar-los- 
Ex 3,8  egepcians, e aportar-los-he  de aquesta terra en terra bona e delitoza, 
Ex 3,8 terra bona e delitoza, terra fluent  de llet e de mel, al loch de Canahan,  
Ex 3,8  e delitoza, terra fluent de llet e  de mel, al loch de Canahan, heteu e amoreu 
Ex 3,8  fluent de llet e de mel, al loch  de Canahan, heteu e amoreu e pharitzeu e  
Ex 3,9  9 cor la clamor dels fills  de Yraell és venguda a mi, e encare la  
Ex 3,9 venguda a mi, e encare la afflicció  de aquells los quals per los agipcians són 
Ex 3,10  e treuràs lo meu poble, fills  de Yraell, de Agipta. 11 E dix Moysèn al  
Ex 3,10  lo meu poble, fills de Yraell,  de Agipta. 11 E dix Moysèn al Senyor: –Qui 
Ex 3,11  vage a Farahó e que git los fills  de Yraell de Egipta? 12 E dix-li Déu:  
Ex 3,11  e que git los fills de Yraell  de Egipta? 12 E dix-li Déu: –Yo saré ab  
Ex 3,12 ·t tramet: com trauràs lo poble meu  de Agipta, tu sacrificaràs a Déu sobre lo  
Ex 3,13  Senyor: –Vet que yo vaig als fills  de Yraell e diré a ells: “Lo Déu de  
Ex 3,13  de Yraell e diré a ells: “Lo Déu  de vostres pares ma tremat a vós”; e si  
Ex 3,13  e si dien a mi: “Com és lo nom  de aquell?”, què diré a ells? 14 Dix Déu a 
Ex 3,14 són. E dix: –Axí diràs a ells fills  de Yraell: “Qui és ma tremat a vós”. 15 E  
Ex 3,15  a Moysèn: –Açò diràs als fills  de Yraell: “Lo Senyor Déu de vostres pares 
Ex 3,15 als fills de Yraell: “Lo Senyor Déu  de vostres pares ma tremat a vós, Déu de  
Ex 3,15  vostres pares ma tremat a vós, Déu  de Abram e de Ysach e de Jacob, dient:  
Ex 3,15  ma tremat a vós, Déu de Abram e  de Ysach e de Jacob, dient: Aquest és a mi 
Ex 3,15  a vós, Déu de Abram e de Ysach e  de Jacob, dient: Aquest és a mi mon nom  
Ex 3,15  aquest és lo meu memorial  de generació en generació.” 16 Vé e ajusta 
Ex 3,16  16 Vé e ajusta los vells  de Yraell e digues a ells: “Lo Déu de  
Ex 3,16  de Yraell e digues a ells: “Lo Déu  de vostres pares aparech a mi, lo Déu de  
Ex 3,16  vostres pares aparech a mi, lo Déu  de Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob 
Ex 3,16  a mi, lo Déu de Abram, lo Déu  de Ysach, lo Déu de Jacob ma tremat a vós  
Ex 3,16  de Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu  de Jacob ma tremat a vós dient: Vezitant  
Ex 3,17  Agipta, 17 e dixí que aportaré vós  de la aflicció de Agipta en terra de  
Ex 3,17  que aportaré vós de la aflicció  de Agipta en terra de Canahan e heteu e  
Ex 3,17  de la aflicció de Agipta en terra  de Canahan e heteu e amoreu e pharizeu e  
Ex 3,17 e eveu e gebuseu, a la terra fluent  de llet e de mel.” 18 E ogen la mia veu, e 
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Ex 3,17  a la terra fluent de llet e  de mel.” 18 E ogen la mia veu, e entraràs  
Ex 3,18  mia veu, e entraràs tu e los vells  de Yraell al rey da Egipta, e diràs a ell: 
Ex 3,18  apellà a nós, e irem per via  de IIIs dies per lo desert per ço que  
Ex 3,19  yo sé que no llexarà a vós lo rey  de Agipta per ço que us na anets sinó per  
Ex 4,5  per ço que crèguan que aparech Déu  de tos pares, Abram, Ysach e Jacob. 6 E  
Ex 4,9  senyals ne oyran la tua veu, prin  de la aygua del flum e gita-la en la  
Ex 4,10  car yo no sóm bell perler, e  de aquests III dies yo no entendria ço que 
Ex 4,10  E he enpetxade la bocha, e só tart  de bocha e de lengua. 11 E dix Déu a ell:  
Ex 4,10  la bocha, e só tart de bocha e  de lengua. 11 E dix Déu a ell: –Qui féu la 
Ex 4,11  E dix Déu a ell: –Qui féu la bocha  de l’homa, o qui ha fabregat lo sort o lo 
Ex 4,15  e posa la mia paraule en la bocha  de aquell, e yo saré en la tua bocha e en  
Ex 4,20  e tornà en Agipta portant la verga  de Déu en la mà. 21 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 4,25  E tentost Siporà pres una esquerda  de pedra agude e tellà lo prepurci de son  
Ex 4,25  de pedra agude e tellà lo prepurci  de son fill, e tochà los peus de aquell e  
Ex 4,25  de son fill, e tochà los peus  de aquell e dix: «Tu est novi de sanch a  
Ex 4,25  peus de aquell e dix: «Tu est novi  de sanch a mi.» 26 E lexà aquell pus que  
Ex 4,26  lexà aquell pus que hach dit «Novi  de sanch a mi», per circumsizió. 27 E dix  
Ex 4,27  E dix Déu a Aron: –Vé a encontra  de Moysèn en lo desert. Lo qual li axí a  
Ex 4,27 Lo qual li axí a carrera en lo munt  de Déu e bezà-lo. 28 E racomtà-li  
Ex 4,29  abdozos e ajustaren tots los vells  de Yraell. 30 E dix-los Aron totes les  
Ex 4,31  Senyor havia visitats los fills  de Yraell e que havia guordade la lur  
Ex 5,1  -li: –Açò diu nostre Senyor Déu  de Yraell: “Lexa anar lo meu poble de  
Ex 5,1  de Yraell: “Lexa anar lo meu poble  de Yraell per ço que sacrifícan mi en lo  
Ex 5,3  lexaré. 3 E digueren ells: –Lo Déu  de Yraell apellà nós per ço que anem la  
Ex 5,3  apellà nós per ço que anem la via  de III dies per lo desert e que sacrificam 
Ex 5,4  o mortaldat. 4 E dix a ells lo rey  de Agipta: –Per què Moysèn e Aron sou  
Ex 5,4  e Aron sou curosos del poble e  de lurs obres? Anats fer vostros fets! 5 E 
Ex 5,5  a son consell: –Molt és lo poble  de la terra. Vegats quante companya  
Ex 5,5  seria ell si donàvets a ell repòs  de les obres. 6 E menà en aquel di’a lo  
Ex 5,7  7 –D’equí avant no donets gens  de palla al poble per mesclar-la ab lo  
Ex 5,7  poble per mesclar-la ab lo brach  de les rajolles, ne llenya per coura-les 
Ex 5,10  10 E axiren los sobreposats  de les obres [*] e diguéran al poble: –Axí 
Ex 5,11  haver, e no us serà aminvat res  de vostre obre. 12 E fo escampat lo poble  
Ex 5,12 escampat lo poble per tota la terra  de Agipta per ço que cullicen la palla del 
Ex 5,13  del rostoll. 13 E los sobreposats  de les obres los manesaven dient:  
Ex 5,14  la palla! 14 E foren, los fills  de Yraell que no podían acabar la obra,  
Ex 5,14  obra, batuts per los destreyadors  de Pharahó dient: –Complits la obra! 15 E  
Ex 5,15  15 E venguéran aquells qui éran  de Yraell sobraposats sobra la obra dels  
Ex 5,15  sobra la obra dels fills  de Yraell, e cridaren a Farahó dient: –Per 
Ex 5,17  vagats en ociositat, e per amor  de açò diets: “Anem e sacrificarem a Déu.” 
Ex 5,18  e retets segons custuma lo nombra  de les rajoles 19 [*] per cascun dia. 20 E 
Ex 5,20  qui astava encontra lo eximent  de Farahó, 21 e diguéran a ells: –Vege  
Ex 6,1  ells, e ab mà poderosa gitaré ells  de la terra sua. 2 E parlà nostro Senyor a 
Ex 6,4  a ells que daria a ells la terra  de Canahan de peregrinació de aquells, en  
Ex 6,4  daria a ells la terra de Canahan  de peregrinació de aquells, en la qual  
Ex 6,4 la terra de Canahan de peregrinació  de aquells, en la qual foren peragrins e  
Ex 6,5  he oÿts los gemegaments dels fills  de Yraell, los quals los egipcians  
Ex 6,5  opremen, e són estat ramenbrant  de la mia covinensa. 6 E per amor de açò  
Ex 6,6  de la mia covinensa. 6 E per amor  de açò dich als ffills de Yraell: “Yo són  
Ex 6,6 6 E per amor de açò dich als ffills  de Yraell: “Yo són lo Senyor qui trauré  
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Ex 6,6  qui trauré vós del senyorajament e  de la servitut dels hebreus, [*] ab braç  
Ex 6,9  les peraules aquestes als fills  de Yraell, los quals no oïren ell per rahó 
Ex 6,9  no oïren ell per rahó del treball  de lur esparit e per la obra dura. 10 E  
Ex 6,11  11 –Entre e parla a Farahó, rey  de Egipta, que jequesqua axir los fills de 
Ex 6,11  que jequesqua axir los fills  de Yraell de la terra sua. 12 E respòs  
Ex 6,11  jequesqua axir los fills de Yraell  de la terra sua. 12 E respòs Moysèn devant 
Ex 6,12  nostre Senyor: –Vet que los fills  de Yraell no’m volen oir; e donchs, com  
Ex 6,13  e Aron, e donà manement als fills  de Yraell e a Faraó, rey de Agipta, per ço 
Ex 6,13  als fills de Yraell e a Faraó, rey  de Agipta, per ço que traguessen los fills 
Ex 6,13  per ço que traguessen los fills  de Yraell de Agipta. 14 E aquests són los  
Ex 6,13  que traguessen los fills de Yraell  de Agipta. 14 E aquests són los prínceps  
Ex 6,14  14 E aquests són los prínceps  de les casades per companyes sues. Ffills  
Ex 6,14  casades per companyes sues. Ffills  de Rubèn, mayor nat de Yraell, foren:  
Ex 6,14  sues. Ffills de Rubèn, mayor nat  de Yraell, foren: Enoch, e Ffallí e Esrom  
Ex 6,15  [*]. 15 Aquests són los parentats  de Rubèn. E los fills de Simeon foren:  
Ex 6,15 los parentats de Rubèn. E los fills  de Simeon foren: Jamuell e Jamín e Aoch e  
Ex 6,15  Aoch e Jachim e Soher e Saül, fill  de la cananeha. Aquests són los parentats  
Ex 6,15 cananeha. Aquests són los parentats  de Simeon. 16 E aquests són los fills de  
Ex 6,16  Simeon. 16 E aquests són los fills  de Lleví per lurs cognisions: Guersson e  
Ex 6,16  e Caad i Merarí. E los anys  de la vida de Lleví foren CXXXVII anys. 17 
Ex 6,16  i Merarí. E los anys de la vida  de Lleví foren CXXXVII anys. 17 E los  
Ex 6,17  foren CXXXVII anys. 17 E los fills  de Guersson, fills de Lleví, foren: Llebim 
Ex 6,17  17 E los fills de Guersson, fills  de Lleví, foren: Llebim e Semeý per lurs  
Ex 6,18 per lurs cognisions. 18 E los fills  de Caad, fills de Lleví, foren: Aram e  
Ex 6,18  18 E los fills de Caad, fills  de Lleví, foren: Aram e Asuar e Ebron e  
Ex 6,18  e Ebron e Boziball. E los anys  de Caad foren CXXXIII. 19 E los fills de  
Ex 6,19  Caad foren CXXXIII. 19 E los fills  de Merarí, fills de Lleví foren: Moholí e  
Ex 6,19  19 E los fills de Merarí, fills  de Lleví foren: Moholí e Mussí. Aquests  
Ex 6,19  Aquests tots foren los perentats  de Lleví per les sues companyes. 20 E pres 
Ex 6,20 e Moysèn e Mariam. E foren los anys  de la vida de Amram CXXXVII anys. 21 E los 
Ex 6,20 Mariam. E foren los anys de la vida  de Amram CXXXVII anys. 21 E los fills de  
Ex 6,21  Amram CXXXVII anys. 21 E los fills  de Ysaquar foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E 
Ex 6,22  Coré e Neb e Sacrí. 22 E los fills  de Ozibel foren: Missael [*]. 23 E pres  
Ex 6,23 23 E pres Aron muller Elizabe filla  de Eminadap, sor de Anasaon, la qual parí  
Ex 6,23  Elizabe filla de Eminadap, sor  de Anasaon, la qual parí a ell Nadap e Buy 
Ex 6,24  e Alazar e Thamar. 24 E los fills  de Coré foren Eser e Halcanà e Abisab. E  
Ex 6,24 Abisab. E aquests són los parentats  de Cariatiarim. 25 E Alatzar, fill de  
Ex 6,25  de Cariatiarim. 25 E Alatzar, fill  de Aron, sacerdot, pres per muller de les  
Ex 6,25  de Aron, sacerdot, pres per muller  de les filles de Putiel, la qual parí a  
Ex 6,25  pres per muller de les filles  de Putiel, la qual parí a ell Fineàs. E  
Ex 6,25  ell Fineàs. E aquests són prínceps  de les companyes dels llevins e lus  
Ex 6,26  menà Déu que traguessen los fills  de Yraell de la terra de Agipta sobre lurs 
Ex 6,26  que traguessen los fills de Yraell  de la terra de Agipta sobre lurs hosts, 27 
Ex 6,26  los fills de Yraell de la terra  de Agipta sobre lurs hosts, 27 e aquests  
Ex 6,27  aquells qui parlaren a Farahó rey  de Agipta per traure los fills de Yraell  
Ex 6,27  rey de Agipta per traure los fills  de Yraell de Agipta, e aquest és Moysès e  
Ex 6,27  per traure los fills de Yraell  de Agipta, e aquest és Moysès e Aron 28 en 
Ex 6,28 perlà a ells nostre Senyor en terra  de Agipta. Capítol VII 29 E parlà Déu a  
Ex 6,29  sóm lo Senyor. Parle a Farahó, rey  de Agipta, totes les coses que yo parle a  
Ex 7,2  que jequesqua los fills [*] axir  de la terra sua. 3 E yo endurayré lo seu  
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Ex 7,3  e mes maravelles en la terra  de Agipte. 4 E no oirà a vós Farahó, e yo  
Ex 7,4  la mia host e lo meu poble, fills  de Yraell, de terra de Agipte ab grans  
Ex 7,4  e lo meu poble, fills de Yraell,  de terra de Agipte ab grans juýs, 5 per ço 
Ex 7,4  poble, fills de Yraell, de terra  de Agipte ab grans juýs, 5 per ço que  
Ex 7,5  mà sobre Agipte e trauré los fills  de Ysraell d’enmig d’ells. 6 E faheren- 
Ex 7,7 com los menà Déu. 7 Era Moysèn home  de LXXX anys e Aron de LXXXIII con  
Ex 7,7 Moysèn home de LXXX anys e Aron  de LXXXIII con perlaren a Farahó. 8 E dix  
Ex 7,12  e tornaren colobres; mas la verga  de Aron devorà la verga de aquells. 13 E  
Ex 7,12  la verga de Aron devorà la verga  de aquells. 13 E fo enduraÿt lo cor de  
Ex 7,13 de aquells. 13 E fo enduraÿt lo cor  de Faraó, e no oý aquells, axí com havia  
Ex 7,14 E dix Déu a Moysèn: –Greu és lo cor  de Farahó, que no vol llexar lo poble. 15  
Ex 7,19  e stin la tua mà sobre les aygües  de Agipte e sobra los flums de aquells, e  
Ex 7,19  aygües de Agipte e sobra los flums  de aquells, e los rius e los estanys e  
Ex 7,19 rius e los estanys e tots los lochs  de les aygües, per ço que tornen en sanch  
Ex 7,19  e que sia crúor en tota la terra  de Agipte, axí en vaxells de fust com de  
Ex 7,19  la terra de Agipte, axí en vaxells  de fust com de pedra”. 20 E fahéran-ho  
Ex 7,19  Agipte, axí en vaxells de fust com  de pedra”. 20 E fahéran-ho axí Moysèn e  
Ex 7,21  [*], e fo sanch en tota la terra  de Agipta. 22 E feren senblantment tots  
Ex 7,22  encantaments, e fo enduraÿt lo cor  de Farahó e no l’oý, axí com havia menat  
Ex 7,24 podessen beura, cor no podían beura  de la aygua del flum. 25 E foren conplits  
Ex 8,3  3 e bulliran tots los flums  de granotes, e pugeran e muntaran en la  
Ex 8,3  la tua carreta, e sobra la casa  de tos serfs e del teu poble, e en los  
Ex 8,5  e aduré granotes sobra la terra  de Agipta.” 6 E stès la mà Aron sobre les  
Ex 8,6  E stès la mà Aron sobre les aygües  de Agipte, e puyaren les granotes e  
Ex 8,6  granotes e cobriren tota la terra  de Agipte. 7 [*] 8 E apellà Farahó Moysèn  
Ex 8,8  lo Senyor que tolgue les granotes  de mi e de mon poble, e yo llexaré anar lo 
Ex 8,8  que tolgue les granotes de mi e  de mon poble, e yo llexaré anar lo seu  
Ex 8,9  per ço que pertèsquan les granotes  de tu e de la tua casa; mas enperò elles  
Ex 8,9 que pertèsquan les granotes de tu e  de la tua casa; mas enperò elles romendran 
Ex 8,11  11 e pertir-s’han les granotes  de tu e de la tua casa, e dels teus infans 
Ex 8,11  -s’han les granotes de tu e  de la tua casa, e dels teus infans [*],  
Ex 8,12  lo flum. 12 E axiren Moysèn e Aron  de Farahó, e apellà Moysèn nostre Senyor  
Ex 8,12  nostre Senyor per lo sonament  de les granotes que havia dit a Faraó. 13  
Ex 8,13 féu nostre Senyor segons la paraula  de Moysèn, e foren mortes les granotes de  
Ex 8,13 Moysèn, e foren mortes les granotes  de les cases e de les viles e dels camps,  
Ex 8,13  mortes les granotes de les cases e  de les viles e dels camps, 14 e ajustaren  
Ex 8,16  “Stin la tua mà e percut la polç  de la terra, e seran poys en tota la  
Ex 8,16  poys en tota la universa terra  de Agipta.” 17 E féu-ho axí, cor stès  
Ex 8,17 tenent la sua verga, e ferí la polç  de la terra, e foren fets poys [*] per  
Ex 8,17  fets poys [*] per tota la terra  de Agipte. 18 E faheren atratal los  
Ex 8,19  los encantadors [*]: –Lo dit  de Déu és ací. E fo enduraït lo cor de  
Ex 8,19 de Déu és ací. E fo enduraït lo cor  de Farahó e no oý ells, axí com havia dit  
Ex 8,21 totes les tues cases, tot llinatges  de mosques [*] en totes les universes  
Ex 8,22  yo faré maravelles en la terra  de Guossen, en la qual és lo meu poble,  
Ex 8,22 tu conegues que yo sóm Senyor enmig  de la terra, 23 e posaré divisió entra lo  
Ex 8,24  mosques molt males en la casa  de Farahó e de sos serfs, e en tota la  
Ex 8,24  molt males en la casa de Farahó e  de sos serfs, e en tota la terra de  
Ex 8,24  e de sos serfs, e en tota la terra  de Agipta, e fo corrumpude la terra per  
Ex 8,24  la terra per aquesta manera  de mosques. 25 E apellà Farahó Moysèn e  
Ex 8,26  Moysèn: –No’s pot axí fer †menys  de totes les obres† dels agipcians  
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Ex 8,27  27 Nós irem per lo desert anadura  de III dies, e aquí sacrificarem al Senyor 
Ex 8,31  31 lo qual féu segons la peraule  de aquel, e tolch les mosques a Farahó e a 
Ex 8,32  vista una. 32 E fo enduraït lo cor  de Farahó, axí que en aquesta vegade no  
Ex 9,4  maravelles entre les possecions  de Ysrael e les possecions dels agipcians, 
Ex 9,4 res d’ellò que pertenyia als fills  de Ysrael. 5 E ordonà nostre Senyor lo  
Ex 9,6  e dels animals dels fills  de Ysrael no’n parí nengú. 7 E tremès  
Ex 9,7  del bestiar que posseÿen los fills  de Ysrael, e diguéran-li que no. E  
Ex 9,7  -li que no. E agreuyà’s lo cor  de Farahó e no llexà anar lo poble. 8 E  
Ex 9,8  Aron: –Prenets vostros puyns plens  de sendra [*], 9 [*] polç sobra tota la  
Ex 9,9 [*], 9 [*] polç sobra tota la terra  de Agipte, e serà sobre los hòmens e sobre 
Ex 9,9  los hòmens e sobre les bèsties  de tota la universa terra de Agipte  
Ex 9,9  bèsties de tota la universa terra  de Agipte verola. 10 E ells pregueren de  
Ex 9,10  Agipte verola. 10 E ells pregueren  de la sendra del forn, e estant devant  
Ex 9,11  star devant Moysèn per raó  de la verola que en ells era e’n tota la  
Ex 9,11  que en ells era e’n tota la terra  de Agipte. 12 E Déu endurahí lo cor de  
Ex 9,12 de Agipte. 12 E Déu endurahí lo cor  de Farahó e no oý ells, axí com havia dit  
Ex 9,15  mia mà, e farré a tu e a ton pobla  de pestalència, e periràs de la terra. 16  
Ex 9,15 ton pobla de pestalència, e periràs  de la terra. 16 E per amor de açò yo t’he 
Ex 9,16  periràs de la terra. 16 E per amor  de açò yo t’he pozat, que mostra a tu ma  
Ex 9,18 [*] en aquesta hora ploura pedrusca  de mayor, e més que no fo null temps en  
Ex 9,19  ajustat, serà mort per lo cayiment  de la padruscada.” 20 †E ell tremet per†  
Ex 9,20  20 †E ell tremet per† la peraule  de nostre Senyor, menà a sos serfs que  
Ex 9,21  qui menysprasaren la paraule  de nostre Senyor Déu llexaren lurs serfs e 
Ex 9,22  en tota la universa terra  de Agipte, sobre los hòmens e sobre les  
Ex 9,22  herba del camp, e en tota la terra  de Egipte. 23 E stès Moysèn la vergua vers 
Ex 9,23  trons e pedruscade e descuriments  de lamps sobre la terra. Ploch nostre  
Ex 9,23  nostre Senyor pedra sobra la terra  de Agipte, 24 e fo pedruscade e foch  
Ex 9,24  no’n fou tante en tota la terra  de Agipta [*]. 25 [*] tot ço que atrobà en 
Ex 9,25 [*] tot ço que atrobà en los camps,  de l’home tro a le bèstia, ferí la  
Ex 9,25  herba dels camps e tots los arbres  de la regió trenchà la pedruscade, 26 sols 
Ex 9,26 pedruscade, 26 sols que en la terra  de Gessen, on éran los fills de Ysrael, no 
Ex 9,26  terra de Gessen, on éran los fills  de Ysrael, no’n caech gens. 27 E tremès  
Ex 9,29  29 E dix Moysèn: –Com yo saré axit  de la ciutat, estendré les mies mans a  
Ex 9,33  33 E axí’s Moysès devant Farahó  de la ciutat e estès ses mans vers lo cel  
Ex 10,1  cor yo he enduraït lo seu cor e  de sos serfs per ço que yo face aquests  
Ex 10,2 ho contes en les orelles dels fills  de Yrael. E de totes aquelles coses que  
Ex 10,2  les orelles dels fills de Yrael. E  de totes aquelles coses que són  
Ex 10,4  ho vols fer, vet que yo aduré [*]  de terra llegosta en les tues cases, 5  
Ex 10,6  6 e umpliran les cases tues e  de tos serfs e de tots agipcians, tant que 
Ex 10,6  les cases tues e de tos serfs e  de tots agipcians, tant que més no’n  
Ex 10,6  véran los pares teus ne los pares  de ells, del dia de lur esser sobra la  
Ex 10,6  teus ne los pares de ells, del dia  de lur esser sobra la terra tro al dia  
Ex 10,7 aquest.” [*] 7 E diguéran los serfs  de Farahó: –Per què sofarim nós açò?  
Ex 10,9 tot nostre arnès, cor gran festa és  de nostre Senyor. 10 [*] –[*] ab vós. ¿Com 
Ex 10,12  –Estín la tua mà sobra la terra  de Agipta, a les legostes que pugen sobre  
Ex 10,13  la sua verga Moysèn sobra la terra  de Agipte, e nostre Senyor tremès vent  
Ex 10,14  sobra tota la universa terra  de Agipte, e foren en totes les fins dels  
Ex 10,14  axí que no foren tantes abans  de aquell temps ne aprés, 15 e cobriren  
Ex 10,15 ne aprés, 15 e cobriren tota la faç  de la terra, guardant e aguastant totes  
Ex 10,15  coses. E fou menyade la herba tota  de la universa terra, e tots los poms dels 
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Ex 10,15 romàs, en los arbres e en la herba,  de la terra en tot Agipte. 16 Per la qual  
Ex 10,17 a nostro Senyor Déu vostre que lleu  de mi aquesta mort. 18 E axí Moysèn devant 
Ex 10,19  que féu bufar lo vent demantinent  de occident molt fort, e llevà’n los  
Ex 10,19 no’n romàs nengú en totes les fins  de Agipta. 20 E endurahí nostre Senyor lo  
Ex 10,20  20 E endurahí nostre Senyor lo cor  de Farahó, e no’n llexà anar los fills de 
Ex 10,20  e no’n llexà anar los fills  de Ysrael. 21 E dix nostre Senyor a  
Ex 10,21  seran tenebres sobra tota la terra  de Agipte, ten fosques que a palpar [*].  
Ex 10,22 horribles en tota la univerce terra  de Agipta per IIIs dies, 23 enaxí que negú 
Ex 10,23  los lochs hon habitaven los fills  de Ysrael era lum. 24 E Farahó apellà  
Ex 10,26 no ich romendrà d’él una ungla, ni  de aquelles coses qui són nesseçàries a  
Ex 10,27  27 E endurahí nostre Senyor lo cor  de Faraó, e no volch llexar anar ells. 28  
Ex 11,1 Déu a Moysèn: –Encara tocaré Farahó  de una plaga, e Agipte atrecí, e aprés de  
Ex 11,1 una plaga, e Agipte atrecí, e aprés  de açò llexar-vos-ha axir. 2 Digues,  
Ex 11,2  que’ls presten aÿnes d’or e  de argent, 3 cor nostro Senyor darà la sua 
Ex 11,3  gran baró maravallozament en terra  de Agipte devant Farahó e devant sos serfs 
Ex 11,5  tots los primés nats a le terra  de Egipte, del primer nat de Farahó,  
Ex 11,5  le terra de Egipte, del primer nat  de Farahó, sayent sobra son citi, entrò al 
Ex 11,5 sobra son citi, entrò al primer nat  de la serventa que és detràs la mola, e  
Ex 11,5  la mola, e tots los primers nats  de les bèsties. 6 E serà gran clamor en  
Ex 11,6  clamor en tota la universa terra  de Egipte, tal que no fo debans ne serà  
Ex 11,7 que no fo debans ne serà aprés; 7 e  de tots los fills de Ysrael no morrà un  
Ex 11,7  serà aprés; 7 e de tots los fills  de Ysrael no morrà un ca, de l’home entrò 
Ex 11,7 los fills de Ysrael no morrà un ca,  de l’home entrò a le bèstia, per ço que  
Ex 11,7  entre los agipcians e los fills  de Ysrael.” 8 –E devallen tots aquests  
Ex 11,9  –Farahó no us oyrà, per molts  de senyals que facen en la terra de  
Ex 11,9  de senyals que facen en la terra  de Agipta. 10 Moysèn e Aron faheren tots  
Ex 11,10  e nostre Senyor endurahí lo cor  de Farahó, que no llexà axir lo poble de  
Ex 11,10  Farahó, que no llexà axir lo poble  de Ysrael de tota la sua terra. 12,Tit  
Ex 11,10  no llexà axir lo poble de Ysrael  de tota la sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 
Ex 12,1  dix Déu a Moysèn e a Aron en terre  de Agipte: 2 –Lo mes aquest és a vós  
Ex 12,2  és a vós comensament e primer mes  de l’ayn. 3 Perlats a tota la universa  
Ex 12,3  terra e coŀlació dels fills  de Ysrael, e diets a ells: “Lo Xè dia de  
Ex 12,3  Ysrael, e diets a ells: “Lo Xè dia  de aquest mes prenga cascú de vós per  
Ex 12,3  Xè dia de aquest mes prenga cascú  de vós per casade un anyell a lurs cases,  
Ex 12,4  prop la sua casa, segons lo nombre  de les ànimes que sien sofacients a menyar 
Ex 12,5  e pendrets ell dels moltons e  de les ovelles. 6 E servats-los entrò al 
Ex 12,6 del mes aquest, e sacrificaran ella  de tota la multitut dels fills de Ysrael  
Ex 12,6 ella de tota la multitut dels fills  de Ysrael en lo vespra. 7 E pendran de la  
Ex 12,7 de Ysrael en lo vespra. 7 E pendran  de la sanch d’ell, e pozar-n’han sobre 
Ex 12,7 cascuna porta e en los sobrellindàs  de la porte de la casa d’on menyaran ell. 
Ex 12,7  e en los sobrellindàs de la porte  de la casa d’on menyaran ell. 8 E  
Ex 12,9 rostit al foch; e lo cap e los peus  de aquell e los budells menyarets. 10 E no 
Ex 12,12 ell a Déu. 12 »E passsaré per terra  de Agipta en la nit aquesta, e farré tots  
Ex 12,12  tots los primers nats en la terra  de Agipte, de l’home entrò a le bèstia, e 
Ex 12,12 primers nats en la terra de Agipte,  de l’home entrò a le bèstia, e en tots  
Ex 12,12  a le bèstia, e en tots los déus  de Agipte faré juý. Yo sóm Senyor. 13 E  
Ex 12,13 per destrohir com yo farré la terra  de Agipte. 14 E vós haurets aquell dia en  
Ex 12,14  en les vostres generacions, en fur  de segla. 15 »E per VII dies menyarets l’ 
Ex 12,15  cases, e aquella ànima serà paride  de Ysrael qui menyarà llevat, del primer  
Ex 12,16  primer dia e al segon serà encare  de gran feste e solemnial, e’n lo dia VII 
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Ex 12,16  qui són diputats a’perellar  de menyar. 17 E observarets lo alís, cor  
Ex 12,17 del dia aquest treguí vostres hosts  de terra de Agipte, e guordarets lo dia  
Ex 12,17  treguí vostres hosts de terra  de Agipte, e guordarets lo dia aquest en  
Ex 12,18  menyarets l’alís entrò a XXI dia  de aquell mes matex, a vespra. 19 Per VII  
Ex 12,19  cosa llevade, perirà l’ànima  de aquell de la coŀlació de Ysrael, axí  
Ex 12,19  llevade, perirà l’ànima de aquell  de la coŀlació de Ysrael, axí dels  
Ex 12,19  l’ànima de aquell de la coŀlació  de Ysrael, axí dels estranys com dels  
Ex 12,19  axí dels estranys com dels nadius  de la terra. 20 Nengun llevat no menyarets 
Ex 12,21  21 E apellà Moysèn tots los vells  de Ysrael e dix a ells: –Anats e pren[e]ts 
Ex 12,22 la Pasque. 22 E farets un salpasser  de una manade de hysop, e mullarets en la  
Ex 12,22 E farets un salpasser de una manade  de hysop, e mullarets en la sanch, e  
Ex 12,22  e abdozos los perestatges. E nagú  de vós no ischa fora de la porta de la sua 
Ex 12,22  E nagú de vós no ischa fora  de la porta de la sua case entrò al matí,  
Ex 12,22  de vós no ischa fora de la porta  de la sua case entrò al matí, 23 car Déu  
Ex 12,27  passà sobre les cases dels fills  de Ysrael en Agipte, farint los agipcians  
Ex 12,28  e adorà. 28 E axiren los fills  de Ysrael, [*] axí com havia manat Déu a  
Ex 12,29 nostre Senyor tots los primers nats  de terra de Agipte, del primer nat [*] de  
Ex 12,29  tots los primers nats de terra  de Agipte, del primer nat [*] de les  
Ex 12,29 terra de Agipte, del primer nat [*]  de les catives que éran en càrser, e tots  
Ex 12,29  en càrser, e tots los primers nats  de les bèsties. 30 E llevà’s Farahó de  
Ex 12,30  les bèsties. 30 E llevà’s Farahó  de nits, e tots sos serfs e tots aquells  
Ex 12,30  e tots sos serfs e tots aquells  de Agipte, e fou nade entre ells gran  
Ex 12,31 d’entre mon poble, vós e los fills  de Ysrael, e anats e sacrificats a vostre  
Ex 12,33  benaÿts mi. 33 E esforçà’s Agipte  de cuytar e de enviar-los-ne fore de  
Ex 12,33  33 E esforçà’s Agipte de cuytar e  de enviar-los-ne fore de la terra  
Ex 12,33  cuytar e de enviar-los-ne fore  de la terra dient: «Tots sóm morts!» 34 E  
Ex 12,35 lurs muscles. 35 E faeren los fills  de Ysrael axí com manà a ells Moysèn, cor  
Ex 12,37  37 E moguéran-ce los fills  de Ysrael de Rammasès en Sechor, DCMª  
Ex 12,37 E moguéran-ce los fills de Ysrael  de Rammasès en Sechor, DCMª hòmens, sens  
Ex 12,39  E cogueren la pasta que tregueren  de Agipte e faeren-ne pans alizos, los  
Ex 12,39 ·s poch levar, car covenie’ls axir  de Agipte, e no pogueren fer denguna  
Ex 12,40  master. 40 Le estade que’ls fills  de Ysrael faeren en Agipta fou CCCCXXX  
Ex 12,41 en aquel matex dia axí tota la host  de nostre Senyor de la terra de Agipte. 42 
Ex 12,41  axí tota la host de nostre Senyor  de la terra de Agipte. 42 Nit és aquesta  
Ex 12,41  host de nostre Senyor de la terra  de Agipte. 42 Nit és aquesta observadora a 
Ex 12,42  a nostre Senyor, cor adux a ells  de la terre de Agipte; aqueste deven  
Ex 12,42 Senyor, cor adux a ells de la terre  de Agipte; aqueste deven observar tots los 
Ex 12,42 observar tots los hòmens dels fills  de Ysrael en les lurs generacions. 43 E  
Ex 12,43  e a Aron: –Aquesta és la relagió  de Pasque: »Nengun hom estrayn no manuch  
Ex 12,46  case lo menyarets, e no traurets  de la carn d’equell defora, ne no  
Ex 12,46 equell defora, ne no trenquarets os  de aquell. 47 »Tota la coŀlació dels fills 
Ex 12,47  47 »Tota la coŀlació dels fills  de Ysrael faheren açò, 48 e si algú  
Ex 12,48  sien circunzisos tots los mascles  de aquell; adonch acost-sa a selebrar, e 
Ex 12,48 sa a selebrar, e serà axí com nadiu  de la terra; e si algú no serà sircunzís,  
Ex 12,50  entre vós. 50 E faeren los fills  de Ysrael axí com havia manat Déu a Moysèn 
Ex 12,51  dia amenà nostro Senyor los fills  de Ysrael de terra de Agipte per les sues  
Ex 12,51  nostro Senyor los fills de Ysrael  de terra de Agipte per les sues hosts.  
Ex 12,51 Senyor los fills de Ysrael de terra  de Agipte per les sues hosts. 13,Tit  
Ex 13,2  nat qui obre vullva en los fills  de Ysrael, axí dels hòmens com de les  
Ex 13,2  de Ysrael, axí dels hòmens com  de les bèsties, cor meus són tots. 3 E dix 
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Ex 13,3  aquest dia en lo qual sots axits  de Agipte, de case de servitut, cor ab mà  
Ex 13,3  en lo qual sots axits de Agipte,  de case de servitut, cor ab mà fort vos n’ 
Ex 13,3  qual sots axits de Agipte, de case  de servitut, cor ab mà fort vos n’ha  
Ex 13,3  cor ab mà fort vos n’ha trets Déu  de aquest loch per ço que no mengets pa  
Ex 13,4 pa llevat. 4 Vuy axirets ab mes nou  de la spiga, 5 e us metrà nostre Senyor en 
Ex 13,5  que’ls donaria aquí terra fluent  de llet e de mel. E salabrerets aquest dia 
Ex 13,5 donaria aquí terra fluent de llet e  de mel. E salabrerets aquest dia en  
Ex 13,5 E salabrerets aquest dia en cascuna  de vostres cases en aquest mes. 6 VII dies 
Ex 13,8  nostre Senyor a mi com ma tragué  de Agipte.” 9 E serà quaix senyal en la  
Ex 13,9  devant tos ulls, per ço que llig  de nostre Senyor sia tots temps en la tua  
Ex 13,9  fort mà tregué a tu nostre Senyor  de Agipte. 10 Per la qual cosa tu  
Ex 13,13  al Senyor. 13 E al primer nat  de l’aze muderàs per ovella si no’l  
Ex 13,14  mà fort nos tragué nostre Senyor  de terra de Agipte, de casa de servitut,  
Ex 13,14  nos tragué nostre Senyor de terra  de Agipte, de casa de servitut, 15 cor  
Ex 13,14  nostre Senyor de terra de Agipte,  de casa de servitut, 15 cor Farahó era  
Ex 13,14  Senyor de terra de Agipte, de casa  de servitut, 15 cor Farahó era enduraït e  
Ex 13,15  Senyor ocís tots los primers nats  de la terra de Agipte, del primer nat dels 
Ex 13,15  tots los primers nats de la terra  de Agipte, del primer nat dels hòmens  
Ex 13,15 nat dels hòmens entrò al primer nat  de les bèsties. E per amor de açò yo  
Ex 13,15  nat de les bèsties. E per amor  de açò yo sacrifich a nostre Senyor tot lo 
Ex 13,15  qui obre vulve, e tots los primers  de mos fills raem.” 16 E serà quaix senyal 
Ex 13,16  senyal sobre te mà, e quax senyal  de ramenbrament entre tos ulls, de açò que 
Ex 13,16  de ramenbrament entre tos ulls,  de açò que ab mà fort te tregué nostre  
Ex 13,16  ab mà fort te tregué nostre Senyor  de Agipte. 17 E com Farahó hagués jaquit  
Ex 13,18  per la via del desert que és prop  de la Mar Roya. E armats puyaren los fills 
Ex 13,18  Roya. E armats puyaren los fills  de Ysrael de la terra de Agipte. 19 E pres 
Ex 13,18  armats puyaren los fills de Ysrael  de la terra de Agipte. 19 E pres Moysèn la 
Ex 13,18  los fills de Ysrael de la terra  de Agipte. 19 E pres Moysèn la ossa de  
Ex 13,19 de Agipte. 19 E pres Moysèn la ossa  de Josep ab si, per ço com ell conjurà los 
Ex 13,19  per ço com ell conjurà los fills  de Ysrael dient: «Com Déu vesitarà vós,  
Ex 13,20  ossa ab vós.» 20 E mogueren-se  de Sachot e passaren en Chasom, en l’  
Ex 13,20  e passaren en Chasom, en l’estrem  de la fi del desert. 21 E Déu anave devant 
Ex 13,21  ells per mostrar-los la via,  de dia en una colona de nuu e de nits en  
Ex 13,21 -los la via, de dia en una colona  de nuu e de nits en una colona de foch,  
Ex 13,21  via, de dia en una colona de nuu e  de nits en una colona de foch, per ço que  
Ex 13,21  de nuu e de nits en una colona  de foch, per ço que’ls mostràs la via  
Ex 13,22  temps. 22 No’s partia d’éls,  de dia la colona de la nuu e de nit la  
Ex 13,22 ’s partia d’éls, de dia la colona  de la nuu e de nit la colona de foch,  
Ex 13,22  éls, de dia la colona de la nuu e  de nit la colona de foch, devant lo poble. 
Ex 13,22 colona de la nuu e de nit la colona  de foch, devant lo poble. 14,Tit Capítol  
Ex 14,2  a Moysèn dient: 2 –Parle als fills  de Ysrael que’s ratornen e que’s meten  
Ex 14,2  e que’s meten per la ragió  de Fiayrot, qui és entre Maachdell e la  
Ex 14,3  Cor Farahó perlarà sobre los fills  de Ysrael: “Cor ells són torbats en la  
Ex 14,4  clozos.” 4 E yo endurahiré lo cor  de Pharaó e de aquells per ço que us  
Ex 14,4  E yo endurahiré lo cor de Pharaó e  de aquells per ço que us pesseguèscan, e  
Ex 14,5  fogia, e fou trestornat lo cor  de Faraó e dels serfs de aquell sobre lo  
Ex 14,5  lo cor de Faraó e dels serfs  de aquell sobre lo poble, e dix: –Què  
Ex 14,5  fet? Per què llexàrem lo poble  de Ysrael que no servesque a nós? 6 E mès  
Ex 14,7  e totes les altres carretes  de Agipte a obs de la host. 8 E enduraý  
Ex 14,7 les altres carretes de Agipte a obs  de la host. 8 E enduraý nostre Senyor lo  
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Ex 14,8  8 E enduraý nostre Senyor lo cor  de Faraó, rey de Agipte, e persaguí los  
Ex 14,8  nostre Senyor lo cor de Faraó, rey  de Agipte, e persaguí los fills de Ysrael; 
Ex 14,8 rey de Agipte, e persaguí los fills  de Ysrael; e aquells éran axits ab mà  
Ex 14,9  cavalquants e totes les carretes  de Feraó e tota la universa host, era en  
Ex 14,10  Ffarahó, llevaren los fills  de Ysrael los ulls e veren los agipcians  
Ex 14,11  volgut fer açò, que’ns traguesses  de Agipte? 12 ¿No és aquesta la paraule  
Ex 14,12 díem en Agipte dient: “Perteix-te  de nós, per ço que servesquam los  
Ex 14,13  Estats e veyats les marevelles  de nostre Senyor les quals farà vuy, car  
Ex 14,15 què’t clames a mi? Parle als fills  de Ysrael que’s moguen, 16 e tu lleva la  
Ex 14,16 aquella per ço que íntran los fills  de Ysrael e que passen per mig de la mar  
Ex 14,16  de Ysrael e que passen per mig  de la mar en sech. 17 E yo endurahiré lo  
Ex 14,19  18 [*] 19 E moch-ce l’àngel  de Déu qui guihave le posade de Ysrael, e  
Ex 14,19  àngel de Déu qui guihave le posade  de Ysrael, e anà detràs ells, ab ells  
Ex 14,19  ells, ab ells agualment una colona  de nuu [*]; 20 e stech entre la posade  
Ex 14,20  e stech entre la posade dels fills  de Ysrael e los agipcians; escuradat era  
Ex 14,20  la nuu tenabroza e inlluminave’ls  de nit, axí que entra ells tota la nit  
Ex 14,22 depertides, 22 e intraren los fills  de Ysrael per mig de la mar en sech, e era 
Ex 14,22  los fills de Ysrael per mig  de la mar en sech, e era la mar axí com a  
Ex 14,22  la mar axí com a mur a le destre  de aquells e a le sinestra. 23 E los  
Ex 14,23  d’ells, e tots los cavelquants  de Farahó e totes les carretes intraren  
Ex 14,23 totes les carretes intraren per mig  de la mar. 24 E com fo vengude la vigília  
Ex 14,24  la posade dels agipcians en colona  de foch e en nuu, destrohí la posade dels  
Ex 14,25  dels agipcians, 25 ço és, [*]  de les carretes, e aportà-les en la  
Ex 14,28  e tota la cavallaria e la host  de Farahó qui’ls perseguia, e aquí  
Ex 14,29  d’ells entrò a I. 29 E los fills  de Ysrael paseren [*] en sech, e les  
Ex 14,30  nostre Senyor en aquell dia Ysrael  de la mà dels egepcians, 31 e vaheren los  
Ex 14,31  los agipcians morts sobre la riba  de la mar. E vaeren los fills de Ysrael  
Ex 14,31  riba de la mar. E vaeren los fills  de Ysrael que ab gran mà los havia Déu  
Ex 15,1  1 Adonchs cantà Moysèn e los fills  de Ysrael aquest cant a nostre Senyor, e  
Ex 15,2 és mon Déu, e yo glorificaré lo Déu  de mon pare, e yo axalsaré ell. 3 Nostre  
Ex 15,4  és Totpoderós. 4 Car les carretes  de Farahó e tota la sua host [*] en mar,  
Ex 15,4  en mar, e tots los alets prínceps  de aquell són negats en la mar Roya, 5  
Ex 15,7  los anemichs, 7 e en multitut  de la tua glòria has deposats los  
Ex 15,8  axí com a palla, 8 e en l’esperyt  de la tua furor són ajustades les aygües. 
Ex 15,8  als abizos foren rabblits enmig  de la mar. 9 L’anemich dix: «Yo’ls  
Ex 15,14  e són aÿrats, los habitadors  de Philestim prengueren grans dolors. 15  
Ex 15,15  dolors. 15 Ladonchs los prínseps  de Edom foren torbats, e los forts de  
Ex 15,15  Edom foren torbats, e los forts  de Moab hagueren gran temor, e tots los  
Ex 15,15  gran temor, e tots los estedans  de Canahan tremolaren; 16 espaventament e  
Ex 15,17  metràs e’ls plantaràs en lo munt  de la tua haretat, al pus ferm habitacle  
Ex 15,19  19 E és entrade la cavellaria  de Farahó ab carretes e ab cavalcadors en  
Ex 15,19 e ratornaren demunt ells les aygües  de la mar, e los fills de Ysrael anaren  
Ex 15,19  les aygües de la mar, e los fills  de Ysrael anaren per sech enmig de la mar. 
Ex 15,19  de Ysrael anaren per sech enmig  de la mar. 20 E pres Mariam, sor de Aron,  
Ex 15,20  de la mar. 20 E pres Mariam, sor  de Aron, lo temboret en la mà, e  
Ex 15,20  E axiren totes les fembres aprés  de ella ab tenborets e ab aldufes, 21  
Ex 15,22  féu pertir Moysèn e Aron los fills  de Ysrael de la Mar Roja, e intraren-se  
Ex 15,22  Moysèn e Aron los fills de Ysrael  de la Mar Roja, e intraren-se’n en lo  
Ex 15,22  e intraren-se’n en lo desert  de Zur, e anaren III dies per lo desert, e 
Ex 15,23  e no poguéran beura les aygües  de Maroch per ço com éran amargozes; per  
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Ex 15,26  ells 26 e dix: –Si tu oyràs la veu  de ton Senyor, ton Déu, e faràs devant ell 
Ex 15,27 vengueren en Helim, on ha XII fonts  de aygües e LXX palmes, e posaren aquí  
Ex 16,1  Capítol XVII 1 E mogueren-ce  de Helim, e vench tota la multidut dels  
Ex 16,1 e vench tota la multidut dels fills  de Ysrael en lo desert de Sin, al qual és  
Ex 16,1  dels fills de Ysrael en lo desert  de Sin, al qual és entre Helín e Sinaý, en 
Ex 16,1  dia del mes aprés que foren axits  de terra de Agipte. 2 E mermurà tota la  
Ex 16,1  mes aprés que foren axits de terra  de Agipte. 2 E mermurà tota la congragació 
Ex 16,2  tota la congragació dels fills  de Ysrael contre Moysèn e contre Aron en  
Ex 16,3  3 e diguéran a ells los fills  de Ysrael: –Més amàrem esser morts per la  
Ex 16,3  –Més amàrem esser morts per la mà  de nostre Senyor en la terra de Agipte, on 
Ex 16,3  la mà de nostre Senyor en la terra  de Agipte, on sèyhem sobre les olles de  
Ex 16,3  Agipte, on sèyhem sobre les olles  de les carns e menyàvem pa en sadollament. 
Ex 16,3  que aucieces tota aquesta multitut  de fam? 4 E dix Déu a Moysèn: –Vet que yo  
Ex 16,5  en lo dia VI collían-ne dos tans  de açò que solien cullir per sengles dies. 
Ex 16,6  Moysèn e Aron a tots los fills  de Ysrael: –Al vespra sabrets que nostre  
Ex 16,6  que nostre Senyor trasch-vos  de terra de Agipte, 7 e al matí veurets la 
Ex 16,6 nostre Senyor trasch-vos de terra  de Agipte, 7 e al matí veurets la glòria  
Ex 16,7  7 e al matí veurets la glòria  de nostre Senyor, cor ell oý lo vostro  
Ex 16,9  la universa congregació dels fills  de Ysrael: “Puyats devant lo Senyor, cor  
Ex 16,10 Aron a tot lo ajustament dels fills  de Ysrael, reguordaren en lo desert, e  
Ex 16,10  en lo desert, e veus que la glòria  de nostre Senyor aparech en nuu. 11 E  
Ex 16,12  he oït lo mermurament dels fills  de Ysrael. Parle a ells e digues-los:  
Ex 16,12  carns, e al matí serets sedollats  de pans, e sabrets que yo són lo Senyor  
Ex 16,14  posade [*]. 14 E cobrí tota la faç  de la terra. E aparech en lo desert una  
Ex 16,15  terra. 15 E com ho veren los fills  de Ysrael, digueren tots ensemps: «Man  
Ex 16,16  la qual menà nostre Senyor: Culla  de açò cascú aytant con n’hage mester a  
Ex 16,16  per cascun cap; segons lo nombre  de les vostres ànimes que habiten en lo  
Ex 16,17  17 E faheren-ho axí los fills  de Ysrael. Culliren-ne alguns més e  
Ex 16,22  E vengueren tots los prínseps  de la multitut, e recomtaren-ho a  
Ex 16,25 –Menyats aquell vuy, cor disapte és  de nostre Senyor, e per amor de açò no’n  
Ex 16,25  és de nostre Senyor, e per amor  de açò no’n trobarets vuy al camp. 26 En  
Ex 16,26  VI dia ne cullits; lo VII és rapòs  de nostre Senyor, e per amor de açò no’n  
Ex 16,26  rapòs de nostre Senyor, e per amor  de açò no’n trobarets. 27 E vench lo setè 
Ex 16,29  menyar en lo VI dia. Romanga cascú  de vós ab si mateix, e nengú no ischa de  
Ex 16,29  vós ab si mateix, e nengú no ischa  de son loch en lo dia VIIè. 30 [*] 31 E  
Ex 16,31  VIIè. 30 [*] 31 E apellà la case  de Ysrael lo nom de aquell magne, per ço  
Ex 16,31  E apellà la case de Ysrael lo nom  de aquell magne, per ço com era quaix  
Ex 16,32  en lo desert com vos haguí gitats  de la terra de Agipta.” 33 E dix Moysèn a  
Ex 16,32  com vos haguí gitats de la terra  de Agipta.” 33 E dix Moysèn a Aron: –Prin  
Ex 16,35  en lo tebernacle. 35 Los fills  de Ysrael menyaren la magne per XL anys  
Ex 16,35  entrò que vingueren a les fins  de la terra de Canahan. 36 E lo almut ab  
Ex 16,35  vingueren a les fins de la terra  de Canahan. 36 E lo almut ab què mesuraven 
Ex 16,36  mesuraven la magne era la Xª part  de un ephí, ço és, sister. Ex 17,Tit  
Ex 17,1  -se tota la multitud dels fills  de Ysrael [*] desert de Sín per les sues  
Ex 17,1  dels fills de Ysrael [*] desert  de Sín per les sues albergades, segons la  
Ex 17,1  sues albergades, segons la paraule  de Déu, e posaren en Rabidim, en lo qual  
Ex 17,3  dient: –Per què fahist-nos axir  de Agipte? ¿Per ço que auciheces nós e  
Ex 17,3  e nostres filles e nostres bèsties  de set? 4 E cridà Moysèn a Déu dient: –Què 
Ex 17,4 cridà Moysèn a Déu dient: –Què faré  de aquest poble, cor si no’ls era per un  
Ex 17,5  devant lo poble, e prin dels vells  de Ysrael, e aporte en te mà te verga ab  
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Ex 17,6  devant, aquí e demont la pedra  de Horep, e axirà aygua que beurà lo  
Ex 17,6  -ho axí Moysèn devant los vells  de Ysrael, 7 e per ço con tentaren Déu  
Ex 17,7  Déu ab nós o no?», apellà lo nom  de aquell loch «Temptament e baralle sobre 
Ex 17,7  e baralle sobre los fills  de Ysrael». 8 E adonchs vench Amalech per  
Ex 17,8  Amalech per combatra los fills  de Ysrael en Rabhidim. 9 E dix Moysèn a  
Ex 17,12  mà, Amalech sobrave. 12 E les mans  de Moysèn éran faxugues, e prenguéran  
Ex 17,13  e Amalech e son poble en bocha  de coltell. 14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu 
Ex 17,14 libra, e lliure-lo en les orelles  de Josuè. Yo deliré la memòria de Amalech  
Ex 17,14  de Josuè. Yo deliré la memòria  de Amalech sots lo cell. 15 Edificà Moysèn 
Ex 17,15  Moysèn altar, e apellà lo nom  de Déu «En mon axelsament», dient 16 que  
Ex 17,16  dient 16 que solament la mà  de Déu l’havia desliurat, e la batalla de 
Ex 17,16  l’havia desliurat, e la batalla  de Déu serà contra Amalech de generació en 
Ex 17,16  batalla de Déu serà contra Amalech  de generació en generació. 18,Tit Capítol  
Ex 18,1  XIX 1 E com oý Jetró sacerdot  de Median, sogre de Moysèn, tot ço que  
Ex 18,1  oý Jetró sacerdot de Median, sogre  de Moysèn, tot ço que havia fet nostre  
Ex 18,1  seu, axí com Déu los havia trets  de Agipte, 2 pres Sitporà muller de  
Ex 18,2  de Agipte, 2 pres Sitporà muller  de Moysèn, la qual ell havia jaquide, 3  
Ex 18,3  ell havia jaquide, 3 abdós fills  de aquells, los quals la un de aquells era 
Ex 18,3  fills de aquells, los quals la un  de aquells era apellat Guersson dient [*]: 
Ex 18,4  havia nom Aliàtzer, e dix: «Déu  de mon para, tu est mon ajudedor e’m  
Ex 18,4  e’m desliurest del coltell  de Farahó.» 5 E vench Jetró, sogre de  
Ex 18,5  de Farahó.» 5 E vench Jetró, sogre  de Muysèn, ab los fills e ab la muller de  
Ex 18,5 Muysèn, ab los fills e ab la muller  de Moysèn, en lo desert, on era la posade  
Ex 18,5  on era la posade prop del munt  de Déu, 6 e tramès a dir a Moysèn: –Yo,  
Ex 18,7  fills teus ab ella. 7 Lo qual axí  de casa, e soplegà e besà-lo e saludaren 
Ex 18,8  a Farahó, e com havia gitats ells  de la mà de Farahó e dels agipcians per  
Ex 18,8  e com havia gitats ells de la mà  de Farahó e dels agipcians per amor de  
Ex 18,8 de Farahó e dels agipcians per amor  de Ysrael, e tot lo treball que era  
Ex 18,9  9 Fo molt alegra Jetró per amor  de tots los béns que Déu havia fets a  
Ex 18,9  Ysrael, e com los havia desliurats  de la mà dels agipcians, 10 e dix: –Beneÿt 
Ex 18,10  nostre Senyor qui us ha desliurats  de la mà dels agipcians e de la mà de  
Ex 18,10  de la mà dels agipcians e  de la mà de Farahó, e qui ha gitat lo seu  
Ex 18,10  de la mà dels agipcians e de la mà  de Farahó, e qui ha gitat lo seu poble de  
Ex 18,10 Farahó, e qui ha gitat lo seu poble  de Agipte. 11 Are conech que gran és lo  
Ex 18,11  nostre sobre tots los déus [*]  de ells. 12 E ofarí Jetró, sogre de  
Ex 18,12  de ells. 12 E ofarí Jetró, sogre  de Moysèn, holocaust e sacrifici a Déu. E  
Ex 18,12  Déu. E vench Aron e tots los vells  de Ysrael per ço que menyasen pa ab ell  
Ex 18,15  ve a mi e demanen la sentència  de Déu, 16 car com esdevé a ells [*],  
Ex 18,16  e fas-los a saber los sacrets  de Déu e la lig de aquell. 17 E dix Jetró: 
Ex 18,16 a saber los sacrets de Déu e la lig  de aquell. 17 E dix Jetró: –No és bona  
Ex 18,20  hòmens que ensenyen lo manement  de Déu, e la manera del colre, e la via  
Ex 18,21  que deguen fer. 21 Donchs, triha  de tot lo poble hòmens poderosos e tements 
Ex 18,21  que hagen en oy avarícia, e  de aquells ordona tribuns e senturions e  
Ex 18,21  tribuns e senturions e hòmens  de sinquantenes e prínceps de dehenes, 22  
Ex 18,21 e hòmens de sinquantenes e prínceps  de dehenes, 22 los quals jutgen lo poble  
Ex 18,23  fas açò, tu complexs lo ministeri  de Déu, e los seus manements poràs  
Ex 18,25  25 E Moysèn alegí barons [*]  de tot lo poble de Ysrael, e estebblí-  
Ex 18,25  alegí barons [*] de tot lo poble  de Ysrael, e estebblí-los prínceps del  
Ex 19,1  Capítol XX 1 E en lo mes terç  de l’aximent de Ysrael de terra de  
Ex 19,1 XX 1 E en lo mes terç de l’aximent  de Ysrael de terra de Agipte, en lo dia  
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Ex 19,1 lo mes terç de l’aximent de Ysrael  de terra de Agipte, en lo dia aquest,  
Ex 19,1  de l’aximent de Ysrael de terra  de Agipte, en lo dia aquest, vengueren en  
Ex 19,1  dia aquest, vengueren en lo desert  de Sinaý, 2 cor ells mogueren de Rehabidim 
Ex 19,2  de Sinaý, 2 cor ells mogueren  de Rehabidim e vengueren tro al desert de  
Ex 19,2 Rehabidim e vengueren tro al desert  de Sinaý, e faheren tendes e posades en  
Ex 19,3  munt, e dix: –Açò diràs a le casa  de Jacob, e anunciaràs açò a le case de  
Ex 19,3  Jacob, e anunciaràs açò a le case  de Ysrael: 4 “Vós mateix havets vist ço  
Ex 19,4  ne com vos he portats sobre alles  de àguilas, e fiu venir vós a mi. 5 Si are 
Ex 19,5  mia covinensa, serets a mi trezor  de tots los pobles, cor mia és tota la  
Ex 19,6 les paraules que perlaràs als fills  de Ysrael. 7 E vench Moysèn e apellà los  
Ex 19,9  –Ya are vendré a tu en una calige  de nuu per ço que m’oja perlar lo poble  
Ex 19,9  Moysèn totes aquestes peraules  de Déu al poble, 10 e dix Déu a Moysèn:  
Ex 19,11 lo terç dia devellaré sobre lo munt  de Senaý devant tot lo poble. 12 E  
Ex 19,12  tot hom qui tocarà al munt morrà  de mort.” 13 No toquen a ell ab la mà, cor 
Ex 19,16  cobrint aquell. E fo oÿde veu gran  de botzines per esmayar, e tamé’s lo  
Ex 19,17  lo poble encontre Déu del lloch  de l’albergade, e estigueren a le reÿl  
Ex 19,18  sobre ell ab foch, e puyave lo fum  de aquell quaix axí com a fum de fornal.  
Ex 19,18  fum de aquell quaix axí com a fum  de fornal. Era lo munt a tots terribble,  
Ex 19,19  munt a tots terribble, 19 e lo so  de la botzina anave crexent molt més. E  
Ex 19,20 ell. 20 E Déu devallà sobre lo munt  de Sinaý, en la sumitat del munt, e apellà 
Ex 19,20 del munt, e apellà Moysèn en lo cap  de aquell. E com aquell li responés, 21  
Ex 19,23 a Déu: –No porà nengú puyar al munt  de Sinaý, cor tu has a ells testimoniayat  
Ex 20,2 són lo Senyor Déu teu qui’t traguí  de terra de Agipte, de casa de servitut. 3 
Ex 20,2  Déu teu qui’t traguí de terra  de Agipte, de casa de servitut. 3 »No sia  
Ex 20,2  qui’t traguí de terra de Agipte,  de casa de servitut. 3 »No sia a tu altre  
Ex 20,2  traguí de terra de Agipte, de casa  de servitut. 3 »No sia a tu altre déu sinó 
Ex 20,5  la terce e en la quarte generació  de aquels qui han oy a mi, 6 e fas  
Ex 20,7  manements. 7 »No pendràs lo nom  de Déu en va, cor no haurà nostre Senyor  
Ex 20,10  aze, ni ton pelegrí qui és dintre  de tes portes, 11 cor VI dies són en los  
Ex 20,11  e reposà en lo VII dia, e per amor  de açò beneý Déu lo dia del disapte e’l  
Ex 20,17  proïsme. 17 »No cobejaràs la casa  de ton proïsme. No desigeràs la muller de  
Ex 20,17 ton proïsme. No desigeràs la muller  de aquell, ne son servent ne sa serventa,  
Ex 20,18  e veya los lamps e oÿa les veus  de la botzina e veya lo munt fumar, e per  
Ex 20,18  e veya lo munt fumar, e per açò,  de por, estigueren de lluyn. 19 E digueren 
Ex 20,18  e per açò, de por, estigueren  de lluyn. 19 E digueren a Moysèn: Parle tu 
Ex 20,21 que no pecats. 21 E estech lo poble  de lluny, e Moysèn se acostà a le calige  
Ex 20,22  Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills  de Ysrael: “Vós oïts que del cel he perlat 
Ex 20,24  a vós, 24 ço és, farets altar  de terra e offarrets sobre aquell  
Ex 20,25  a tu. 25 E si faràs a mi altar  de pedra, no adifichs aquell ab pedres  
Ex 21,1  los juýs que proposaràs als fills  de Ysrael: 2 »Si conpreràs serf hebreu, VI 
Ex 21,2  a tu, e’n lo VII any axirà franch  de grat. 3 E ab aytal vestedura com hi  
Ex 21,8  8 mas si desplaurà en los ulls  de son senyor al qual serà liurade,  
Ex 21,8  jaquesqua-la, mas no hage poder  de vendre-la a pobble estrayn si  
Ex 21,10  vestiments, e no li nech lo preu  de sa nedaze. 11 E si no farà aquestes  
Ex 21,11  aquestes IIIs coses, llex-la hom  de grat anar meyns de moneda. 12 »E qui  
Ex 21,11  llex-la hom de grat anar meyns  de moneda. 12 »E qui farrà hom per voler- 
Ex 21,12  farrà hom per voler-lo auciura,  de mort muyra. 13 E aquell qui no serà  
Ex 21,14  proïsma ab enguan e’l persegueix,  de dins mon altar lo deus pendra per ço  
Ex 21,15  15 E qui ferrà son para o se mara,  de mort muyra. 16 E qui enblarà home e  
Ex 21,16  aquell e serà trobat en sa mà,  de mort muyra. 17 [*] 18 »E com alguns  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

181 
 

Ex 21,20  e morrà dejús sa mà, digna serà  de crim; 21 mas si sobreviurà I dia o II,  
Ex 21,21  serà tingut a pena, cor la moneda  de aquell és. 22 »E si’s berallaran II  
Ex 21,22 tingut és del dan tant com lo marit  de ella estimerà e los àrbitres ho  
Ex 21,26 bleveza. 26 »E com ell ferrà l’ull  de son serf o de sa serva e destrovirà  
Ex 21,26  com ell ferrà l’ull de son serf o  de sa serva e destrovirà ell, los leix  
Ex 21,27  haurà tret; 27 e si trencarà dent  de son serf o de sa serva, senblantment  
Ex 21,27 27 e si trencarà dent de son serf o  de sa serva, senblantment los jaquesque  
Ex 21,28  e lo senyor del bou serà quiti  de açò; 29 mas si lo bou haurà acustumat  
Ex 21,29  29 mas si lo bou haurà acustumat  de fferir ab lo corn hir o are haurà III  
Ex 21,30  sobre ell, sia donade per l’ànima  de aquell, o qualque cosa que sia presa.  
Ex 21,32 per ell, do a son senyor XXX sicles  de argent, e lo bou sia allapidat ab  
Ex 21,34  caurà bou o aze, 34 lo senyor  de la sisterna pach lo preu de la bèstia  
Ex 21,34  senyor de la sisterna pach lo preu  de la bèstia que hy serà morta. 35 E si  
Ex 22,2 qual muyra, lo faridor no és tingut  de la sanch de aquell. 3 Mas si serà axit  
Ex 22,2 lo faridor no és tingut de la sanch  de aquell. 3 Mas si serà axit lo sol e  
Ex 22,3  aquell qui farà lo furt e no ha  de què ho reta, ell deu esser venut. 4 E  
Ex 22,5 ço que pexa aquí, sertes del millor  de son camp o del millor de sa vinya  
Ex 22,5 del millor de son camp o del millor  de sa vinya restituyrà allò. 6 »E si axirà 
Ex 22,6 trobarà espigues al camp o guarbera  de forment o péxer, sertes aquell qui ha  
Ex 22,7  vexella en guorda e li serà enblat  de casa, si lo lladre serà trobat, deu-  
Ex 22,8  lladre, acostar-s’ha lo senyor  de la casa al jutge e jurerà que no mès sa 
Ex 22,8  e jurerà que no mès sa mà en açò  de son companyó 9 e sobre cosa de culpa,  
Ex 22,9  açò de son companyó 9 e sobre cosa  de culpa, axí en bou com en aze com en  
Ex 22,9  lo jutge, lo jutge veya la rahó  de abdozos, e aquell que dirà lo jutge  
Ex 22,11  que ell no estès la mà en la cosa  de son proïsma, e lo Senyor Déu rehebrà lo 
Ex 22,11 lo sagrement, e aquell no és tingut  de retra. 12 E si lo furt és atrobat, lo  
Ex 22,13  so que serà mort e no és tingut  de restituació. 14 »E si algú menllaverà  
Ex 22,14  si algú menllaverà bèstia nenguna  de son proïsma e serà dibilitade e morrà,  
Ex 22,14  hy serà present, sertes tengut és  de retra; 15 mas si serà fet en prasència  
Ex 22,15  15 mas si serà fet en prasència  de son senyor, no deu esser restituÿde,  
Ex 22,17 monede del dot lo qual han custumat  de pendre les vèrgens. 18 »Metzinés no  
Ex 22,19  19 »E qui jaurà ab bèstia, morrà  de mort. 20 »Qui farà sacrifici al diable, 
Ex 22,21  cor fust palegrí en terra  de Agipte. 22 »No nouràs a vídua ne  
Ex 22,26  ab uzura. 26 »Si pendràs penyora  de ton proÿsma vestiment, abans del sol  
Ex 22,27  27 cor allò solament és cobriment  de la carn de aquell, e no ha alra en què  
Ex 22,27  solament és cobriment de la carn  de aquell, e no ha alra en què’s dorme; e 
Ex 22,28 sóm misericordiós. 28 »No diràs mal  de Déu ne no malayràs lo príncep del  
Ex 22,29  a dar per ofarir, e lo primer nat  de tos fills daràs a mi, 30 e de tos bous  
Ex 22,30  nat de tos fills daràs a mi, 30 e  de tos bous e de tes ovelles faràs  
Ex 22,30  daràs a mi, 30 e de tos bous e  de tes ovelles faràs semblantment: VII  
Ex 23,1 Capítol XXIIII 1 »No sostendràs veu  de monsonaguer, ne junyes tes mans axí que 
Ex 23,2  companye a fer mal, ni en juýs  de molts no digues sentència e que’t  
Ex 23,2 digues sentència e que’t desvinyes  de veritat, 3 e hauràs mercè del pobre en  
Ex 23,4 en lo plet. 4 »E si encontreràs bou  de ton amich o aze arrant, retornar-l’  
Ex 23,5  -l’has a ell. 5 E si veuràs aze  de ton amich jaent dejús son càrrech, no  
Ex 23,9  trists los palegrins, [*] en terra  de Agipte. 10 »Per VI anys sembraràs te  
Ex 23,11  per ço que mengen los pobres  de ton poble, e ço que hy romendrà  
Ex 23,11 bèsties del camp; e açò matex faràs  de ta vinya e de ton oliver. 12 »VI dies  
Ex 23,11  e açò matex faràs de ta vinya e  de ton oliver. 12 »VI dies obreràs, e en  
Ex 23,12  àzens, e que †resesquen† los fills  de ta serventa e tos palagrins o estrayns. 
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Ex 23,15  com mané a tu en lo temps del mes  de mesces com axist de Agipte. E no  
Ex 23,15  temps del mes de mesces com axist  de Agipte. E no aparràs devant mi buyt. 16 
Ex 23,16  la solempnitat del mes, la primera  de te obra que senbraràs del camp. »E le  
Ex 23,16  »E le festa qui és en l’aximent  de l’ayn, com ajustaràs tos fruyts del  
Ex 23,18 degollaràs sobre lo llevat la sanch  de mon sacrifici. No romendrà lo grex de  
Ex 23,18  mon sacrifici. No romendrà lo grex  de la mia festa entrò al matí. 19 Les  
Ex 23,19  entrò al matí. 19 Les promícies  de ta terra aportaràs en la casa del  
Ex 23,19  Déu. »No cogues cabrit ab la let  de sa mara. 20 »Vet que yo tremet lo meu  
Ex 23,22  en aquell. 22 Cor si ohiràs la veu  de aquell e faràs ço que he perlat, yo  
Ex 23,22  ço que he perlat, yo saré anemich  de tos anemichs, e aflegiré aquells qui tu 
Ex 23,24  24 No adoraràs los déus  de aquells, ne colràs aquells, ne faràs la 
Ex 23,24 ne colràs aquells, ne faràs la obra  de aquells, ans los destrohiràs e  
Ex 23,24 destrohiràs e trencaràs les imatges  de aquells. 25 Servirets al Senyor, Déu  
Ex 23,25  e que lleu la iniquitat d’enmig  de tu. 26 No serà axelade ne axorque en la 
Ex 23,26  la tua terra, e conpliré lo nombre  de tos dies. 27 »E la mia terror enviaré  
Ex 23,31  31 »E posaré los teus térmens  de la Mar Roja entrò a le mar dels  
Ex 23,31  en les vostres mans los habitadors  de la terra e gitaré aquells devant vós.  
Ex 24,1 tu e Aron, Nadab e Abiú e LXX vells  de Ysrael, e adoraràs de lluyn. 2 E  
Ex 24,1  e LXX vells de Ysrael, e adoraràs  de lluyn. 2 E solament Moysèn s’ecostarà  
Ex 24,4  Moysèn totes universes peraules  de nostro Senyor. E llevà’s matí e  
Ex 24,4  munt, e XII títols per XII trips  de Ysrael. 5 E envià per jóvens dels fills 
Ex 24,5  5 E envià per jóvens dels fills  de Ysrael, e ofariren holocausts e  
Ex 24,6  XII. 6 E pres Moysès la meytat  de la sanch e mès-la en un vaxell, e la  
Ex 24,9  e Nedap e Nebiú e LXX dels vells  de Ysrael, 10 e veren lo Senyor de Ysrael, 
Ex 24,10  de Ysrael, 10 e veren lo Senyor  de Ysrael, e sots lo peu de aquell quax  
Ex 24,10  lo Senyor de Ysrael, e sots lo peu  de aquell quax obra de pedres de safir o  
Ex 24,10  e sots lo peu de aquell quax obra  de pedres de safir o quax cel com és sarè. 
Ex 24,10  peu de aquell quax obra de pedres  de safir o quax cel com és sarè. 11 E no  
Ex 24,11 11 E no mès sa mà sobre aquells qui  de luyn estegueren dels fills de Ysrael. E 
Ex 24,11  qui de luyn estegueren dels fills  de Ysrael. E veren nostro Senyor, e  
Ex 24,12  està aquí e donaré a tu II taules  de pedra e la ley e los manements que  
Ex 24,12  per ço que’ls ensenyas als fills  de Ysrael. 13 E llevaren-ce Moysèn e  
Ex 24,13  -ce Moysèn e Josuè, ministre  de aquell, e puyà Moysèn en lo munt de  
Ex 24,13 de aquell, e puyà Moysèn en lo munt  de Déu, 14 e dix als vells: –Esperats-  
Ex 24,16  del munt, 16 e habità en la glòria  de nostro Senyor sobre Sinaý. E cobrí ell  
Ex 24,16 en lo VII dia cridà Moysèn d’enmig  de la nuu. 17 Era la spècia de nostre  
Ex 24,17  enmig de la nuu. 17 Era la spècia  de nostre Senyor e de la glòria sua quaix  
Ex 24,17 17 Era la spècia de nostre Senyor e  de la glòria sua quaix foch cremant en la  
Ex 24,17  part del munt, devant los fills  de Ysrael. 18 E entrà Moysèn enmig de la  
Ex 24,18  de Ysrael. 18 E entrà Moysèn enmig  de la nuu e puyà en lo munt, e estech aquí 
Ex 25,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  de Ysrael que aporten a mi les promícies  
Ex 25,2  que aporten a mi les promícies  de tots los hòmens, e de aquell qui ofir  
Ex 25,2 les promícies de tots los hòmens, e  de aquell qui ofir volenters pendràs  
Ex 25,4  e arams, 4 e blau e porpre e color  de grana, e lli e cordovà e pells de  
Ex 25,4  de grana, e lli e cordovà e pells  de cabres 5 e pells de moltons [*] e pells 
Ex 25,5 cordovà e pells de cabres 5 e pells  de moltons [*] e pells vermelles, e fusts  
Ex 25,5  [*] e pells vermelles, e fusts  de setim, 6 e oli a le llumanària e a le  
Ex 25,6 coses odorans e ungüents e temihama  de bona odor, 7 e pedres de unicle e  
Ex 25,7 e temihama de bona odor, 7 e pedres  de unicle e pedres presioses per adornar  
Ex 25,8  a mi sentuari e habitaré enmig  de aquells, 9 entorn tota senblance del  
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Ex 25,9  tabernacle que yo mostraré a tu e  de tots los vaxells, farets axí aquell a  
Ex 25,10  aquell a le sua cultura. 10 »Arque  de fust de setim farets, la llongueza de  
Ex 25,10 a le sua cultura. 10 »Arque de fust  de setim farets, la llongueza de aquella  
Ex 25,10  fust de setim farets, la llongueza  de aquella haurà II colzes [*], e de  
Ex 25,10  de aquella haurà II colzes [*], e  de enpleza I colze e mig, e de alteza  
Ex 25,10  [*], e de enpleza I colze e mig, e  de alteza semblantment I colse e mig. 11 E 
Ex 25,12 los quals posaràs sobre IIII angles  de la arca: II sercles sien en la un lats, 
Ex 25,13  II, en l’altre. 13 E feràs barres  de fust de setim, e cobriràs aquelles de  
Ex 25,13 l’altre. 13 E feràs barres de fust  de setim, e cobriràs aquelles de or, 14 e  
Ex 25,13  fust de setim, e cobriràs aquelles  de or, 14 e passaràs la una barra per los  
Ex 25,14  una barra per los II sercles d’or  de la un llats, e l’altre per los altres  
Ex 25,14  l’altre per los altres II sercles  de l’altre llats, e ab aquestes barres  
Ex 25,17  daré a tu. 17 »E faràs una clauste  de fin or, de dos colzos e mig [*] d’  
Ex 25,17  17 »E faràs una clauste de fin or,  de dos colzos e mig [*] d’ample. 18 E  
Ex 25,18  d’or batedís, e posaràs un  de cascuna part de l’oratori, 19 e la un  
Ex 25,18  e posaràs un de cascuna part  de l’oratori, 19 e la un estiga a la un  
Ex 25,20 a l’altre, 20 axí que cascun llats  de la claustra se reguart en l’  
Ex 25,20  se reguart en l’escampament  de lus ales, e que cobren l’oratori, e la 
Ex 25,20  e que cobren l’oratori, e la cara  de cascun reguort devers l’oratori, e deu 
Ex 25,22  que yo manaré a tu e als fills  de Ysrael. 23 »E faràs taule de fust de  
Ex 25,23  fills de Ysrael. 23 »E faràs taule  de fust de setim, qui haurà II colzes de  
Ex 25,23  Ysrael. 23 »E faràs taule de fust  de setim, qui haurà II colzes de lonch, e  
Ex 25,23  fust de setim, qui haurà II colzes  de lonch, e I colze d’ample, e d’alt mig 
Ex 25,25 faràs un sercla qui l’aur romendrà  de IIII dits d’alt, e sobra aquella faràs 
Ex 25,26  e posaràs aquells en IIII angles  de aquexa matexa taula, per segles peus;  
Ex 25,27 27 sots la corona seran los sercles  de or per un sien meses barres per ço que  
Ex 25,28  taula. 28 E les barres sien fetes  de fust de setim e sien cubertes d’or per 
Ex 25,28  28 E les barres sien fetes de fust  de setim e sien cubertes d’or per portar  
Ex 25,29  e sos mortés e sos boxs [*]  de fin or pur. 30 E posaràs sobre l’altar 
Ex 25,30  30 E posaràs sobre l’altar lo pa  de proposició devant mi tostemps. 31 »E  
Ex 25,31  mi tostemps. 31 »E faràs canelobre  de or net batadís, e feràs del canelobra  
Ex 25,31  ses branques e sos poms e ses flos  de aur net. 32 VI canes axiran de son  
Ex 25,32 flos de aur net. 32 VI canes axiran  de son llats, III de la un llats e III de  
Ex 25,32  VI canes axiran de son llats, III  de la un llats e III de l’altre; 33 III  
Ex 25,32 son llats, III de la un llats e III  de l’altre; 33 III pomets a manera de nou 
Ex 25,33 de l’altre; 33 III pomets a manera  de nou en la una cama, e pom e flor  
Ex 25,33  e semblantment III pomets a manera  de nou en la altra cana, e pom e flor de  
Ex 25,33  nou en la altra cana, e pom e flor  de llir. E aqueste serà la obra de les VI  
Ex 25,33  de llir. E aqueste serà la obra  de les VI canes del canelobra, ço és, que  
Ex 25,33 del canelobra, ço és, que proceexen  de la asta de aquell. 34 E en la asta del  
Ex 25,33  ço és, que proceexen de la asta  de aquell. 34 E en la asta del canalobra  
Ex 25,34  canalobra haurà IIII poms a manera  de nous, e haurà en ells poms e flos, 35 e 
Ex 25,35 lochs, que són ensemps VI, qui ixen  de una asta del canalobra, 36 llurs poms e 
Ex 25,36  36 llurs poms e lurs astes  de ella seran tots de fin aur batedís. 37  
Ex 25,36  e lurs astes de ella seran tots  de fin aur batedís. 37 E faràs VII  
Ex 25,37  per ço que inllumín sobre la part  de sa cara. 38 E ses cayelles e sos  
Ex 25,39  les eynes aquestes sien en pes  de un quintar, tot lo pes del canelobre; e 
Ex 25,39  e tots aquests vaxells sien fets  de aur pur. 40 E guarde fes segons l’  
Ex 26,1  lo tebernacle feràs axí X cortines  de lli tortís e de blau color de grane  
Ex 26,1  axí X cortines de lli tortís e  de blau color de grane [*], e faràs  
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Ex 26,1  de lli tortís e de blau color  de grane [*], e faràs varietat de obra  
Ex 26,1  de grane [*], e faràs varietat  de obra [*]. 2 E la llongueza de la una  
Ex 26,2  de obra [*]. 2 E la llongueza  de la una cortina serà de XXVIII colzes, e 
Ex 26,2 la llongueza de la una cortina serà  de XXVIII colzes, e la empleza, de IIII  
Ex 26,2  de XXVIII colzes, e la empleza,  de IIII colzes. Totes les cortines seran  
Ex 26,2  colzes. Totes les cortines seran  de una matexa masura. 3 Les V cortines  
Ex 26,4  4 E faràs anses, ço és, a manera  de bagues, en lo llats e en la sumitat de  
Ex 26,4 bagues, en lo llats e en la sumitat  de les cortines per ço que hom les pugua  
Ex 26,5  ajustar ensemps. 5 En cascuna part  de la cortina haurà L anses, ço és,  
Ex 26,7 serà’n feta una tenda. 7 »E faràs,  de pèl de cabra, a obs de cobrir lo  
Ex 26,7  feta una tenda. 7 »E faràs, de pèl  de cabra, a obs de cobrir lo tebernacle,  
Ex 26,7  7 »E faràs, de pèl de cabra, a obs  de cobrir lo tebernacle, XII cortines, 8  
Ex 26,8  tebernacle, XII cortines, 8 la una  de les quals haurà XXX colzes de llonch e  
Ex 26,8  una de les quals haurà XXX colzes  de llonch e IIII de ample, e de aquesta  
Ex 26,8  haurà XXX colzes de llonch e IIII  de ample, e de aquesta mesura seran totes  
Ex 26,8 colzes de llonch e IIII de ample, e  de aquesta mesura seran totes les altres.  
Ex 26,9  les altres. 9 E junyir-les-has  de V en V, enaxí que la VI sia doblegade e 
Ex 26,9  doblegade e stiga en lo treginat  de la tende, en lo front. 10 E faràs L  
Ex 26,11  ajustar [*]. 11 E faràs L sivelles  de aram, ab les quals se junyiran les  
Ex 26,11  o bagues, e que sia feta una [*]  de totes. 12 E açò que sobre serà en les  
Ex 26,13 del tabernacle, 13 e penyar-n’ha  de la una part un colze, e altra colze de  
Ex 26,13 la una part un colze, e altra colze  de la altre part, e ço que sobrerà de les  
Ex 26,13  de la altre part, e ço que sobrerà  de les cortines de llongueza, de cascuna  
Ex 26,13  e ço que sobrerà de les cortines  de llongueza, de cascuna part del  
Ex 26,13  de les cortines de llongueza,  de cascuna part del tabernacla penyarà. 14 
Ex 26,14  14 E faràs a ell altre cobriment  de pells roges de moltons, e sobre aquesta 
Ex 26,14  ell altre cobriment de pells roges  de moltons, e sobre aquesta faràs altre  
Ex 26,14 sobre aquesta faràs altre cobriment  de pells de bochs. 15 »E faràs les taules  
Ex 26,14  faràs altre cobriment de pells  de bochs. 15 »E faràs les taules stants  
Ex 26,15  taules stants devant lo tebernacla  de fust de setim, 16 de llonguesa de X  
Ex 26,15 stants devant lo tebernacla de fust  de setim, 16 de llonguesa de X colzes, e  
Ex 26,16  lo tebernacla de fust de setim, 16  de llonguesa de X colzes, e ample de un  
Ex 26,16  de fust de setim, 16 de llonguesa  de X colzes, e ample de un colze e mig. 17 
Ex 26,16  de llonguesa de X colzes, e ample  de un colze e mig. 17 E en lo llats de la  
Ex 26,17 de un colze e mig. 17 E en lo llats  de la taula haurà II tornets, enaxí que  
Ex 26,18  18 les quals sien XX en lo llats  de migjorn. 19 E faràs XL colones de  
Ex 26,19  de migjorn. 19 E faràs XL colones  de argent, de les quals metràs IIs desots  
Ex 26,19  19 E faràs XL colones de argent,  de les quals metràs IIs desots cascuna  
Ex 26,21  aquestes hauran entresí XL colones  de argent, IIs a cascuna taula. 22 E de la 
Ex 26,22  argent, IIs a cascuna taula. 22 E  de la part del tabernacle devers llavant  
Ex 26,25 ensemps VIII taules, e lurs colones  de argent seran XVI, IIs per cascuna  
Ex 26,26  cascuna taula. 26 »E faràs barres  de fust de sethim V, per tenir ferm les  
Ex 26,26  taula. 26 »E faràs barres de fust  de sethim V, per tenir ferm les taules de  
Ex 26,26 sethim V, per tenir ferm les taules  de la un llats del tabernacle del  
Ex 26,29 les taules, les quals sien cubertes  de llate de or. 30 E axequaràs lo  
Ex 26,29  les quals sien cubertes de llate  de or. 30 E axequaràs lo tabernacla segons 
Ex 26,31  en lo mont. 31 »E faràs cubriment  de blau, de porpre, de color vermella, de  
Ex 26,31  31 »E faràs cubriment de blau,  de porpre, de color vermella, de lli  
Ex 26,31 faràs cubriment de blau, de porpre,  de color vermella, de lli tortís e de obra 
Ex 26,31 blau, de porpre, de color vermella,  de lli tortís e de obra brodade e bella,  
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Ex 26,31  de color vermella, de lli tortís e  de obra brodade e bella, veyrade e ben  
Ex 26,32  penyaràs devant IIII colones  de fust de setim, les quals seran cubertes 
Ex 26,32  devant IIII colones de fust  de setim, les quals seran cubertes d’or,  
Ex 26,32  e astaran sobre IIII colones  de argent. 33 E serà enserrat aquest  
Ex 26,35  [*] 35 [*] e lo candelobre endret  de la taula en lo llats del tebernacle  
Ex 26,36  36 »E faràs cubertor a le porta  de la tenda, per un hom entra en lo  
Ex 26,36  per un hom entra en lo tebernacle,  de blau e de porpre, de color vermella e  
Ex 26,36  entra en lo tebernacle, de blau e  de porpre, de color vermella e lli tortís, 
Ex 26,36 lo tebernacle, de blau e de porpre,  de color vermella e lli tortís, obra  
Ex 26,37  37 E faràs al cubertor V colones  de fust de setim, e seran cubertes d’or,  
Ex 26,37 faràs al cubertor V colones de fust  de setim, e seran cubertes d’or, e llurs  
Ex 26,37  e les colones en què siuran seran  de aram. 27,Tit Capítol XXVIII 1 »E faràs  
Ex 27,1  Capítol XXVIII 1 »E faràs altar  de fust de setim, lo qual haurà V colses  
Ex 27,1  XXVIII 1 »E faràs altar de fust  de setim, lo qual haurà V colses de lonch  
Ex 27,1  de setim, lo qual haurà V colses  de lonch e V d’ampla, axí que sia  
Ex 27,2  dels IIII angles seran cubertes  de aram. 3 E faràs [*] ses lloces [*] e  
Ex 27,4  d’eram. 4 E faràs en aquell obra  de aret d’eram, e faràs sobre [*] l’  
Ex 27,5  5 e posar-la-has sots la ara  de l’altar, e serà la ret entrò a le  
Ex 27,5  e serà la ret entrò a le meytat  de l’altar. 6 E faràs barres a l’altar  
Ex 27,6  altar. 6 E faràs barres a l’altar  de fust de setim II, les quals cobriràs de 
Ex 27,6 6 E faràs barres a l’altar de fust  de setim II, les quals cobriràs de llaunes 
Ex 27,6  de setim II, les quals cobriràs  de llaunes d’eram, 7 e metràs les perxes  
Ex 27,7  les perxes o barres en II llats  de l’altar per portar ell. 8 No soldat,  
Ex 27,8  ell. 8 No soldat, mas va e vach  de dintre faràs ell, axí com en lo munt te 
Ex 27,9 o cort al tebernacla, e’n l’angle  de tremuntane contre migjorn serà la  
Ex 27,9  contre migjorn serà la cortina  de blau de lli tortís, de C colzes de  
Ex 27,9  migjorn serà la cortina de blau  de lli tortís, de C colzes de lonch un  
Ex 27,9  la cortina de blau de lli tortís,  de C colzes de lonch un llats tindrà en  
Ex 27,9  de blau de lli tortís, de C colzes  de lonch un llats tindrà en llonguesa. 10  
Ex 27,10  aram, e les colones seran cubertes  de llata d’argent. 11 E senblantment  
Ex 27,11 11 E senblantment haurà en lo llats  de tremuntana una cortina de C colzes de  
Ex 27,11  lo llats de tremuntana una cortina  de C colzes de llonch, e XX colones, e XX  
Ex 27,11  tremuntana una cortina de C colzes  de llonch, e XX colones, e XX pilars d’  
Ex 27,12  d’argent. 12 E en lo llats  de la cort qui guorda devers occident serà 
Ex 27,12  devers occident serà una cortina  de L colzes, e X colones, e atratants  
Ex 27,13  en següén. 13 E en aquella anplesa  de la cort qui guorda a orient sia de L  
Ex 27,13  de la cort qui guorda a orient sia  de L colzes, 14 en los quals XV colzes de  
Ex 27,14 L colzes, 14 en los quals XV colzes  de la cortina de la un llats hage III  
Ex 27,14  los quals XV colzes de la cortina  de la un llats hage III colones e  
Ex 27,16 15 [*] 16 En la antrade del palau o  de la cort haurà la cortina XX colzes, de  
Ex 27,16 la cort haurà la cortina XX colzes,  de blau e de porpre, de color vermella e  
Ex 27,16  la cortina XX colzes, de blau e  de porpre, de color vermella e de lli  
Ex 27,16  XX colzes, de blau e de porpre,  de color vermella e de lli tortís, obra  
Ex 27,16  e de porpre, de color vermella e  de lli tortís, obra brodade. Les sues  
Ex 27,17  atretants. 17 Totes les colones  de la cort entorn seran vestides d’  
Ex 27,18  seran d’eram. 18 E lo palau haurà  de longueza C colzes, e de ample L colzes, 
Ex 27,18 palau haurà de longueza C colzes, e  de ample L colzes, e V colzes d’alt, e  
Ex 27,18 L colzes, e V colzes d’alt, e serà  de lli tortís, e llurs colones, d’aram.  
Ex 27,20  d’aram. 20 »E tu mane als fills  de Ysrael que aporten a tu oli de arbres  
Ex 27,20  de Ysrael que aporten a tu oli  de arbres de olives que sia molt pur, fet  
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Ex 27,20  que aporten a tu oli de arbres  de olives que sia molt pur, fet en pique,  
Ex 27,20  molt pur, fet en pique, per ço que  de aquell crem [*] tostemps 21 en lo  
Ex 27,21  lo tabernacla del testament, fora  de la claustre que és penyade sobra lo  
Ex 27,21 ella Aron e sos fills, axí que crem  de vespres tro al matí devant Déu. E açò  
Ex 27,21  perdurable coltivament als fills  de Ysrael e a llurs successós. 28,Tit  
Ex 28,1  ab sos fills, d’enmig dels fills  de Ysrael, per esser sacerdots e que  
Ex 28,3  3 E tu perlaràs a tos [*] savis  de cor, los quals yo he umplit de spirit  
Ex 28,3  de cor, los quals yo he umplit  de spirit de saviesa, que facen vestadures 
Ex 28,3  los quals yo he umplit de spirit  de saviesa, que facen vestadures a Aron,  
Ex 28,4  hosen e efot, e pali e guonella  de lli estreta, e oral e braguer. E faran  
Ex 28,5 secerdots. 5 E ells pendran lo drap  de color d’or e de blau e de porpre, de  
Ex 28,5  pendran lo drap de color d’or e  de blau e de porpre, de color vermella e  
Ex 28,5  lo drap de color d’or e de blau e  de porpre, de color vermella e de lli  
Ex 28,5  color d’or e de blau e de porpre,  de color vermella e de lli tortís, 6 e  
Ex 28,5  e de porpre, de color vermella e  de lli tortís, 6 e faran lo efot de color  
Ex 28,6  e de lli tortís, 6 e faran lo efot  de color de drap d’or e de color de blau  
Ex 28,6  tortís, 6 e faran lo efot de color  de drap d’or e de color de blau e de  
Ex 28,6  lo efot de color de drap d’or e  de color de blau e de porpre e de grane, e 
Ex 28,6  de color de drap d’or e de color  de blau e de porpre e de grane, e de lli  
Ex 28,6  de drap d’or e de color de blau e  de porpre e de grane, e de lli tortís,  
Ex 28,6 or e de color de blau e de porpre e  de grane, e de lli tortís, obra brodade, 7 
Ex 28,6  de blau e de porpre e de grane, e  de lli tortís, obra brodade, 7 de abdues  
Ex 28,7  e de lli tortís, obra brodade, 7  de abdues les spatlles juyens d’amdosos  
Ex 28,8  la sua obra serà veyrada d’aur e  de blau e de porpre e de color vermella e  
Ex 28,8  serà veyrada d’aur e de blau e  de porpre e de color vermella e de lli  
Ex 28,8  d’aur e de blau e de porpre e  de color vermella e de lli tortís. 9 »E  
Ex 28,8  e de porpre e de color vermella e  de lli tortís. 9 »E pendràs II pedras de  
Ex 28,9  lli tortís. 9 »E pendràs II pedras  de unicla e escriuràs, ço és,  
Ex 28,9  en elles los noms dels fills  de Ysrael, 10 VI noms en la una pedra e VI 
Ex 28,10 VI en l’altra, segons la nativitat  de aquells. 11 Per obra d’antallador [*]  
Ex 28,11  en les pedres los noms dels fills  de Ysrael, e aquestes pedras encastaràs en 
Ex 28,12  -las-has sobre les spatlles  de l’ephot, pedras de ramenbransa als  
Ex 28,12  les spatlles de l’ephot, pedras  de ramenbransa als fills de Ysrael; e  
Ex 28,12  pedras de ramenbransa als fills  de Ysrael; e portarà Aron los noms d’  
Ex 28,14  les cadenes sobre los encastaments  de les pedres. 15 »E faràs a l’hosen [*]  
Ex 28,15  juý, obra brodade, axí com la obra  de l’ephot. Faràs ell d’or e de blau e  
Ex 28,15 obra de l’ephot. Faràs ell d’or e  de blau e de porpre e de color vermella e  
Ex 28,15  ephot. Faràs ell d’or e de blau e  de porpre e de color vermella e de lli  
Ex 28,15  ell d’or e de blau e de porpre e  de color vermella e de lli tortís. 16 E  
Ex 28,15  e de porpre e de color vermella e  de lli tortís. 16 E faràs ell codrat en  
Ex 28,16 ell codrat en dobla, e haurà I palm  de llonch e altre palm d’ampla. 17 E  
Ex 28,17  17 E posaràs en ell IIII órdens  de pedres. La primera sarà de pedres  
Ex 28,17  órdens de pedres. La primera sarà  de pedres sardis e de stopacis e de  
Ex 28,17  La primera sarà de pedres sardis e  de stopacis e de marachdes; 18 la sagona  
Ex 28,17  de pedres sardis e de stopacis e  de marachdes; 18 la sagona serà de  
Ex 28,18  e de marachdes; 18 la sagona serà  de carvoncles e de safís e de jaspis; 19  
Ex 28,18  18 la sagona serà de carvoncles e  de safís e de jaspis; 19 la terce sarà de  
Ex 28,18  serà de carvoncles e de safís e  de jaspis; 19 la terce sarà de ligírius e  
Ex 28,19 safís e de jaspis; 19 la terce sarà  de ligírius e de àcates e de amatistes; 20 
Ex 28,19  19 la terce sarà de ligírius e  de àcates e de amatistes; 20 la IIIIª de  
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Ex 28,19  sarà de ligírius e de àcates e  de amatistes; 20 la IIIIª de crisòlits e  
Ex 28,20  àcates e de amatistes; 20 la IIIIª  de crisòlits e de unicles e de berils. E  
Ex 28,20  20 la IIIIª de crisòlits e  de unicles e de berils. E totes aquestes  
Ex 28,20  IIIIª de crisòlits e de unicles e  de berils. E totes aquestes pedras seran  
Ex 28,25  25 e aquelles matexes cadenes  de l’estrem donarà sobra abdós los  
Ex 28,26 or, los quals posaràs en la sumitat  de l’hossen, sobra la ora que apar de l’ 
Ex 28,26 de l’hossen, sobra la ora que apar  de l’ephot en la ragió dels muscles e  
Ex 28,27 desobra que raguorden contra la fas  de la juntura jusane, per ço que puguen  
Ex 28,29  E portarà Aron los noms dels fills  de Ysrael en lo hossen del juý sobra son  
Ex 28,30  30 E posaràs en l’hossen los juýs  de doctrina e de varitat que seran en lo  
Ex 28,30 en l’hossen los juýs de doctrina e  de varitat que seran en lo pits de Aron  
Ex 28,30  e de varitat que seran en lo pits  de Aron con entrarà devant nostra Senyor;  
Ex 28,30  e portarà Aron los juýs dels fills  de Ysrael en lo seu pits devant nostra  
Ex 28,31  tostemps. 31 »E faràs la gonella  de lo ephot tota blave, 32 enmig loch de  
Ex 28,32  lo ephot tota blave, 32 enmig loch  de la qual serà lo cabès, e entorn serà d’ 
Ex 28,33  leugerament. 33 E devall als peus  de aquell guonella, tot entorn, faràs  
Ex 28,33  tot entorn, faràs magranes  de blau e de porpre e de color vermella  
Ex 28,33  entorn, faràs magranes de blau e  de porpre e de color vermella sobre los  
Ex 28,33  magranes de blau e de porpre e  de color vermella sobre los talabans  
Ex 28,36  la obra del solament sant  de nostra Senyor. 37 E lligaràs aquella ab 
Ex 28,38  a la sàvena 38 sobra lo front  de Aron, e portarà les iniquitats d’  
Ex 28,38  offerran, e santificarà los fills  de Ysrael en tots sos dons e’n totes ses  
Ex 28,39 39 »E estrènyer-s’ha sa guonella  de lli, e faràs sàvena de lli e bragués, e 
Ex 28,39  sa guonella de lli, e faràs sàvena  de lli e bragués, e faràs-ho de obra  
Ex 28,39  de lli e bragués, e faràs-ho  de obra bresquade d’or. 40 E faràs als  
Ex 28,40  d’or. 40 E faràs als fills  de Aron guonelles de drap de lli, e faràs  
Ex 28,40 E faràs als fills de Aron guonelles  de drap de lli, e faràs a ells bragués e  
Ex 28,40 als fills de Aron guonelles de drap  de lli, e faràs a ells bragués e capells  
Ex 28,41  a ells, e serviran a mi en ofici  de sacerdots. 42 E fé a ells braguers de  
Ex 28,42  sacerdots. 42 E fé a ells braguers  de lli per cobrir lur carn de lur  
Ex 28,42 braguers de lli per cobrir lur carn  de lur verguonya, e de lurs llonbles entrò 
Ex 28,42 cobrir lur carn de lur verguonya, e  de lurs llonbles entrò a les cuxes. 43 E  
Ex 28,43  santuari, per ço que en iniquitat  de la cosa no múyran. Custuma de setgla  
Ex 28,43  de la cosa no múyran. Custuma  de setgla serà a Aron e a la sua sament  
Ex 29,2  d’oli [*]; emperò tot açò faràs  de farina de forment. 3 E posar-ho-has 
Ex 29,2 [*]; emperò tot açò faràs de farina  de forment. 3 E posar-ho-has en un  
Ex 29,5  la guonella del lli e lo pali  de l’ephot e l’hossen, †e adobaràs ells  
Ex 29,5  †e adobaràs ells en adobament  de l’ephot†, 6 e matràs la sàvena sobra  
Ex 29,6 la sàvena sobra son cap e la llanda  de l’or santa sobra la sàvena, 7 e gitar  
Ex 29,7 la sàvena, 7 e gitar-li-has oli  de untament sobra son cap, e en aquesta  
Ex 29,8  8 E acostar-t’has a sos fills  de aquell, e aportar-los-has guonelles 
Ex 29,8  e aportar-los-has guonelles  de lli, e senyiràs bragués 9 a Aron e a  
Ex 29,9 E aprés que hauràs untades les mans  de aquell, 10 acostaràs lo [*] devant lo  
Ex 29,10 fills posaran les mans sobra lo cap  de aquell. 11 E deguollaràs aquell devant  
Ex 29,12  e posar-n’has sobra lo corn  de l’altar ab lo teu dit, e lo romanent  
Ex 29,12  altar ab lo teu dit, e lo romanent  de la sanch gitaràs prop del fonament del  
Ex 29,14  ses manudalles cremaràs defora  de la posada per ço cor per peccat és. 15  
Ex 29,15  fills posen lurs mans sobre lo cap  de aquell, 16 e puxes deguollar-l’has.  
Ex 29,16 puxes deguollar-l’has. E pendràs  de la sanch de aquell, e gitar-l’has  
Ex 29,16  -l’has. E pendràs de la sanch  de aquell, e gitar-l’has sobra l’  
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Ex 29,19  lo moltó altra e sobra lo cap  de aquell posaran les mans Aron e sos  
Ex 29,20  lo moltó. E pendràs la sanch  de aquell, e posar-n’has sobra lo  
Ex 29,20  e posar-n’has sobra lo tendrum  de les orelles [*] de sos fills, en la una 
Ex 29,20 sobra lo tendrum de les orelles [*]  de sos fills, en la una de cascú, en la  
Ex 29,20 orelles [*] de sos fills, en la una  de cascú, en la dreta, e sobre lo polze  
Ex 29,20  en la dreta, e sobre lo polze dret  de lurs mans, e sobra lo polze dret de  
Ex 29,20 de lurs mans, e sobra lo polze dret  de lurs peus, e lo romanent de la sanch  
Ex 29,20  dret de lurs peus, e lo romanent  de la sanch gitaràs desobra l’altar  
Ex 29,21  altar entorn. 21 E pendràs despuix  de la sanch qui és sobra l’altar, e de l’ 
Ex 29,21  la sanch qui és sobra l’altar, e  de l’oli de l’untament, e espergir-la  
Ex 29,21  qui és sobra l’altar, e de l’oli  de l’untament, e espergir-la-has  
Ex 29,22  la cuxa dreta, per ço cor és moltó  de consagració, 23 e una torta de pa, e  
Ex 29,23  de consagració, 23 e una torta  de pa, e una fogace untade d’oli, e una  
Ex 29,23 fogace untade d’oli, e una basteza  de [*] sistella de l’alís, la qual és  
Ex 29,23  oli, e una basteza de [*] sistella  de l’alís, la qual és posade devant  
Ex 29,24  cosas posaràs sobre les mans  de Aron e de sos fills, e santificaràs  
Ex 29,24  posaràs sobre les mans de Aron e  de sos fills, e santificaràs aquelles  
Ex 29,28  part a Aron e a sos fills en dret  de setgla als fills de Ysrael, cor  
Ex 29,28  fills en dret de setgla als fills  de Ysrael, cor promícies són e  
Ex 29,28  cor promícies són e comensaments  de sacrificis pasificables d’equells qui  
Ex 29,29 Senyor. 29 »E les vesteduras santes  de què usarà Aron, hauran los fills de  
Ex 29,29 de què usarà Aron, hauran los fills  de aquell aprés d’ell per ço que en  
Ex 29,30  e per aquella serà custitució  de sos fills qui entraran en lo tabernacla 
Ex 29,31 lo santuari. 31 »E pendràs lo moltó  de la consagració e couràs las suas carns  
Ex 29,33  e qua santifícan la oferta  de lurs mans. Los estrayns no’n manyaran  
Ex 29,33  mans. Los estrayns no’n manyaran  de ço, car sans són. 34 E si romendran de  
Ex 29,34 ço, car sans són. 34 E si romendran  de les carns consagrades e dels pans entrò 
Ex 29,35  VII dies consegreràs les mans  de aquells, 36 e lo vadell per peccat  
Ex 29,38  dia continuhadement: II moltons  de II anys, 39 un a matí e altra al vespra 
Ex 29,40  sacrificaràs, 40 e la Xè part  de sèmola neta mesclade ab oli, que hage  
Ex 29,40  ab oli, que hage masura IIIIª part  de un sister, e vi temprat atretal masura  
Ex 29,41  les coses que havem dites, en odor  de suavitat, 42 cor sacrifici és a nostra  
Ex 29,43  a tu. 43 E aquí manaré los fills  de Ysrael e santificarà altar en ma  
Ex 29,45  45 E habitaré enmig dells fills  de Ysrael e seré Déu d’ells, 46 e sabran  
Ex 29,46  Déu d’ells, qui aduguí a ells  de terra de Agipta per ço que estigués  
Ex 29,46 d’ells, qui aduguí a ells de terra  de Agipta per ço que estigués entre ells.  
Ex 30,1 »E faràs a ell eltar per fer perfum  de timiama, e de fust de setim faràs ell,  
Ex 30,1  eltar per fer perfum de timiama, e  de fust de setim faràs ell, 2 e haurà de  
Ex 30,1  fer perfum de timiama, e de fust  de setim faràs ell, 2 e haurà de llonch I  
Ex 30,2  fust de setim faràs ell, 2 e haurà  de llonch I colze, e altra d’ampla, axí  
Ex 30,5 l’altar. 5 E aquelles barres faràs  de fust de setim e cobrir-les-has d’  
Ex 30,5  5 E aquelles barres faràs de fust  de setim e cobrir-les-has d’or. 6 E  
Ex 30,7 »E Aron perfumarà ensemps sobra ell  de odor suau, perfumarà per lo matí; com  
Ex 30,8  aquellas al vespra, ferà perfum  de temiama per tostemps devant nostra  
Ex 30,10  10 E pregarà Aron sobra lo corn  de aquell I vegade l’ayn, en la sanch qui 
Ex 30,12  –Quant llevaràs la suma dels fills  de Ysrael entorn lur nombra, daran cascú  
Ex 30,14  14 E tots aquells qui hauran  de XX anys amont donarà lo preu tot a  
Ex 30,16 hauràs dels perdonaments dels fills  de Ysrael lliuraràs en ús del tabernacla  
Ex 30,21  per ventura no múyran. E serà fur  de setgla a ell e a se samensa per  
Ex 30,24 D sicles en pes del santuari, e oli  de olives net I sister. 25 E configiràs  
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Ex 30,25  qui serà axí compost per fer obra  de untament. 26 E de açò untaràs lo  
Ex 30,26  per fer obra de untament. 26 E  de açò untaràs lo tabernacla del testimoni 
Ex 30,27  e totes les aÿnes, e l’altar  de la tamiama 28 e lo holocaust, e lo  
Ex 30,29  totes les coses, e seran sant  de sans, e qui toquarà açò serà  
Ex 30,31  a mi. 31 »E diràs als fills  de Ysrael: “Aquest oli de untament sarà  
Ex 30,31  als fills de Ysrael: “Aquest oli  de untament sarà sant a mi en les vostres  
Ex 30,32 en les vostres generacions. 32 Carn  de homa no sia untade d’ell. Entorn la  
Ex 30,33  d’ell a estrayn, serà tellat  de son pobla.” 34 E dix nostra Senyor a  
Ex 30,34  com són stacte e ònicha e càlbenum  de bona odor, e ensens bé lluent, aytant  
Ex 30,34  odor, e ensens bé lluent, aytant  de la un com de l’altra, 35 e compondràs  
Ex 30,34  bé lluent, aytant de la un com  de l’altra, 35 e compondràs-ho ab  
Ex 30,35 compondràs-ho ab temiama per rahó  de untar, e sia mesclat diligentment e  
Ex 30,36  molt digna a santificació. 36 E  de açò pendràs e ratornar-ho-has en  
Ex 30,37  en vostres usos, cor sant és  de nostre Senyor, 38 e qualsevol homa que  
Ex 31,2 yo apella per nom Beselxel, lo fill  de Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 3 e  
Ex 31,2  nom Beselxel, lo fill de Urí, nét  de Hur, del trip de Judà, 3 e he umplit  
Ex 31,2  fill de Urí, nét de Hur, del trip  de Judà, 3 e he umplit ell de l’esperit  
Ex 31,3 del trip de Judà, 3 e he umplit ell  de l’esperit de Déu e da saviesa e de  
Ex 31,3  3 e he umplit ell de l’esperit  de Déu e da saviesa e de entaniment e de  
Ex 31,3 de l’esperit de Déu e da saviesa e  de entaniment e de sciència en tota obra 4 
Ex 31,3  Déu e da saviesa e de entaniment e  de sciència en tota obra 4 per cogitament  
Ex 31,4  en tota obra 4 per cogitament  de fabre, qualquequal cosa que’s pugua  
Ex 31,5  d’or o d’argent o d’eram, 5 o  de marbra o de pedras prasioses, e de tota 
Ex 31,5  argent o d’eram, 5 o de marbra o  de pedras prasioses, e de tota divercitat  
Ex 31,5  de marbra o de pedras prasioses, e  de tota divercitat de fusta. 6 E he donat  
Ex 31,5  prasioses, e de tota divercitat  de fusta. 6 E he donat a ell per companyó  
Ex 31,6  a ell per companyó Holiab, fill  de Achisemeoch, del trip de Dan, ab cor de 
Ex 31,6  fill de Achisemeoch, del trip  de Dan, ab cor de tota saviesa per ço que  
Ex 31,6  del trip de Dan, ab cor  de tota saviesa per ço que fessen totes  
Ex 31,7 yo he manades a tu: 7 lo tebernacla  de amistance e la arque del testimoni e la 
Ex 31,8 pur ab los seus vaxells, e l’altar  de la timiama, 9 e de l’holocaust e tots  
Ex 31,9  e l’altar de la timiama, 9 e  de l’holocaust e tots los vaxells, e’l  
Ex 31,11  en les coses segrades, 11 e lo oli  de la unció, e la timiama odorabble en lo  
Ex 31,13  e dix-li: 13 –Parla als fills  de Ysrael e digues a ells: “Guordats-vos 
Ex 31,14 vós. 14 [*] E qui ensutzerà aquell,  de mort morrà; e qui farà en ell obra,  
Ex 31,14  farà en ell obra, perirà la ànima  de aquell d’enmig de son pobla. 15 VI  
Ex 31,14  perirà la ànima de aquell d’enmig  de son pobla. 15 VI dies farets vostra  
Ex 31,15  qui farà en aquell dia obra morrà  de mort. 16 Guorden los fills de Ysrael lo 
Ex 31,16 morrà de mort. 16 Guorden los fills  de Ysrael lo disapte e colguen aquell en  
Ex 31,17  17 entra mi e los fills  de Ysrael, e senyal enpertostemps, cor en  
Ex 31,17  cel e la terra, e en lo VIIº sessà  de la sua obra.” 18 E donà nostro Senyor  
Ex 31,18  18 E donà nostro Senyor en lo munt  de Senaý a Moysèn, com hach complides  
Ex 31,18  aquestes peraules, IIs taules [*]  de pedra scrites del dit de Déu. 32,Tit  
Ex 31,18 taules [*] de pedra scrites del dit  de Déu. 32,Tit Capítol XXXIII 1 E viu lo  
Ex 32,1 aquell homa, Moysèn, qui’ns tragué  de terra de Agipta, no sabem què li és  
Ex 32,1  Moysèn, qui’ns tragué de terra  de Agipta, no sabem què li és esdavengut.  
Ex 32,2  –Aportats-me les orelleres [*]  de les orelles de vostres mullers e de  
Ex 32,2 me les orelleres [*] de les orelles  de vostres mullers e de vostres filles e  
Ex 32,2 de les orelles de vostres mullers e  de vostres filles e de les mullers de  
Ex 32,2  mullers e de vostres filles e  de les mullers de vostres fills. 3 E  
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Ex 32,2  de vostres filles e de les mullers  de vostres fills. 3 E faéran-ho axí lo  
Ex 32,4 les orelleres a Aron. 4 E pres-ho  de lurs mans e gità-hu en la fornal, e  
Ex 32,4  –Aquests són los teus déus,  de Ysrael, qui’t traguéran de terra de  
Ex 32,4  déus, de Ysrael, qui’t traguéran  de terra de Agipta! 5 E con Aron oý açò,  
Ex 32,4  Ysrael, qui’t traguéran de terra  de Agipta! 5 E con Aron oý açò, adificà  
Ex 32,7  pobla ha peccat, lo qual adugist  de terra de Agipta, 8 e tost se són  
Ex 32,7 ha peccat, lo qual adugist de terra  de Agipta, 8 e tost se són pertits de la  
Ex 32,8  de Agipta, 8 e tost se són pertits  de la via que mostrist a ells, cor ells  
Ex 32,8  cor ells han fet a ci un vadell  de scança, e han-lo adorat e han-li  
Ex 32,8  dit: “Aquests són los déus teus,  de Ysrael, qui t’han tret de terra de  
Ex 32,8  teus, de Ysrael, qui t’han tret  de terra de Agipta.” 9 E altra vegada dix  
Ex 32,8 de Ysrael, qui t’han tret de terra  de Agipta.” 9 E altra vegada dix nostro  
Ex 32,9  –Yo veig que aquest pobla és  de dura servitut. 10 E are llexe’l a mi,  
Ex 32,11  contra lo pobla lo qual has tret  de Agipta, ab gran forteleza, ab mà fort e 
Ex 32,12 los agipcians: “Per mal trasch ells  de nostre poder, per auciura ells en les  
Ex 32,12  e sies aconortat sobra la maleza  de ton pobla. 13 Ramembre’t de Abram, de  
Ex 32,13 maleza de ton pobla. 13 Ramembre’t  de Abram, de Ysach e da Jacob, tos  
Ex 32,13 ton pobla. 13 Ramembre’t de Abram,  de Ysach e da Jacob, tos servidors, los  
Ex 32,13  del cel, e la terra aquella  de què parlé daré a la tua sament, e  
Ex 32,15  del testimoni en la mà, escrites  de cascuna part 16 e fetes de obra de  
Ex 32,16 escrites de cascuna part 16 e fetes  de obra de nostra Senyor; éran escrites de 
Ex 32,16  de cascuna part 16 e fetes de obra  de nostra Senyor; éran escrites de la mà  
Ex 32,16  de nostra Senyor; éran escrites  de la mà de nostra Senyor. 17 E oý Jozuè  
Ex 32,16  Senyor; éran escrites de la mà  de nostra Senyor. 17 E oý Jozuè lo brogit  
Ex 32,17  del pobla, e dix a Moysèn: –Crits  de batalla oig en la posada. 18 E Moysèn  
Ex 32,18  18 E Moysèn respòs: –No és veu  de resposta de fortesa, ne veu de resposta 
Ex 32,18  respòs: –No és veu de resposta  de fortesa, ne veu de resposta de  
Ex 32,18  veu de resposta de fortesa, ne veu  de resposta de flaquesa, mas yo veig que  
Ex 32,18  de fortesa, ne veu de resposta  de flaquesa, mas yo veig que veu és de  
Ex 32,18 de flaquesa, mas yo veig que veu és  de hòmens cantants. 19 E com sa acostàs a  
Ex 32,20 e donà les aygües a beura als fills  de Ysrael. 21 E dix a Aron: –Què ha fet a  
Ex 32,23  guien, cor Moysès, qui’ns aduig  de terra de Agipta, no sabem què li és  
Ex 32,23  cor Moysès, qui’ns aduig de terra  de Agipta, no sabem què li és sdevengut.”  
Ex 32,24  24 Als quals yo dix: “¿Qui és  de vosaltres qui hage aur?” E portaren or  
Ex 32,25  los havia despullats Aron per rahó  de la gran llegeza, per la qual cosa ell  
Ex 32,26  26 E estech enmig del portal  de la alberguada e dix: –Si nangú és de  
Ex 32,26  la alberguada e dix: –Si nangú és  de nostre Senyor, venga a mi. E ajustaren  
Ex 32,26 ajustaren-se a ell tots los fills  de Lleví, 27 als quals ell dix: –Açò diu  
Ex 32,27 ell dix: –Açò diu nostre Senyor Déu  de Ysrael: “L’homa posa coltell a son  
Ex 32,27  a son llats, e anats e tornats  de la una porta entrò a l’altre per mig  
Ex 32,27  una porta entrò a l’altre per mig  de la albergada. Cascú mat muller o frare  
Ex 32,28  proïsma seu.” 28 E féran los fills  de Lleví segons la paraula de Moysèn, e  
Ex 32,28  fills de Lleví segons la paraula  de Moysèn, e ociéran en aquell dia XXIIIM  
Ex 32,29  mans vuy a nostra Senyor, cascú  de vós en vostres fills o en vostres  
Ex 32,30  Moysèn al pobla: –Vosaltres peccàs  de gran peccat. Yo puyaré a nostra Senyor  
Ex 32,32  32 E si no hu vols fer, rau-me  de ton libra lo qual scrivist. 33 Al qual  
Ex 32,33  –Qui peccarà a mi, yo’l rrauré  de mon llibra. 34 Tu emperò vé e digues en 
Ex 32,34 àngel irà devant tu, e yo en lo dia  de mon revidar vesitaré aquest peccat en  
Ex 33,1 Senyor a Moysèn dient: –Vé, devalla  de aquest lloch, tu e lo teu pobla que  
Ex 33,1  tu e lo teu pobla que traguist  de terra de Agipta, en la terra que juré a 
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Ex 33,1  lo teu pobla que traguist de terra  de Agipta, en la terra que juré a Abram,  
Ex 33,3  3 e entres en terra fluent  de mel e de llet. Jo no puyaré ab tu, cor  
Ex 33,3 3 e entres en terra fluent de mel e  de llet. Jo no puyaré ab tu, cor aquest  
Ex 33,3  puyaré ab tu, cor aquest poble és  de dura servitut, per ço que per ventura  
Ex 33,5  Senyor a Moysèn: –Parla als fills  de Ysrael. Digues-los que lo pobla és de 
Ex 33,5  Digues-los que lo pobla és  de dura servitut. Una vegada puyaré ab tu  
Ex 33,6  face a tu. 6 E posaren los fills  de Ysrael lur ornament en lo mont de  
Ex 33,6  de Ysrael lur ornament en lo mont  de Horep. 7 E Moysèn pres son tabernacla e 
Ex 33,7  defora la posada, e apellà lo nom  de aquell «tabernacla de la covinensa».  
Ex 33,7 apellà lo nom de aquell «tabernacla  de la covinensa». [*] fora de la posada. 8 
Ex 33,7  de la covinensa». [*] fora  de la posada. 8 E com axís Moysèn al  
Ex 33,8  lo pobla e astava cascú a la porta  de son pavelló, e raguordaven [*] Moysèn  
Ex 33,8  [*] Moysèn dentrò al venir  de sa tenda. 9 E ell entrant en lo  
Ex 33,9 del fermament, devallava una colona  de una nuu e estava a la porta del  
Ex 33,9 la porta del tabernacla, e perlaven  de Moysèn 10 tots los universos servidors, 
Ex 33,10  servidors, e deyen que colona  de nuu estava devant lo tabernacla. E  
Ex 33,11 le posade, son ministre Jozuè, fill  de Nun, infant, romania en la tenda. 12 E  
Ex 33,19  tot bé a tu, e apellaré lo nom  de nostre Senyor devant tu, e yo hauré  
Ex 33,19  Senyor devant tu, e yo hauré mercè  de qui volré, e faré misericòrdia a’quell 
Ex 33,22  glòria, yo posaré tu en lo forat  de la pedra, e tendré-ta la mia destra  
Ex 33,23 la mia mà, e veuràs la part derrera  de mi, mas la mia faç tu no pots veura.  
Ex 34,1  a Moysèn: –Talla a tu IIs taules  de pedra aytals com les primeras e escriu  
Ex 34,2  ço que puges mantinent en lo munt  de Sinaý. E astaràs ab mi en sobiranesa  
Ex 34,4  d’equí avant. 4 E tallà II taules  de pedra aytals com les altres éran, e  
Ex 34,4  com les altres éran, e llevà’s  de nits, e pujà en lo mont de Senaý, axí  
Ex 34,4 llevà’s de nits, e pujà en lo mont  de Senaý, axí com li havia manat nostra  
Ex 34,5  Moysèn ab ell apellant lo nom  de nostra Senyor, 6 lo qual passà devant  
Ex 34,7  pares en los fills e sobra fills  de fills en la terça e en la quarte  
Ex 34,9  ara ab nós, cor aquest pobla és  de dura servitut, e tolràs-nos les  
Ex 34,10  est les obres del Senyor terribbla  de les quals són fahedor. 11 »Observa tot  
Ex 34,12 ’t que null temps ab los habitadors  de aquella terra no feces amistances, cor  
Ex 34,15  lurs déus e adoraves les ymatges  de aquells, apellar-t’hia algú d’ells  
Ex 34,15  algú d’ells per ço que menyasses  de les coses sacrificades, 16 e pendries  
Ex 34,16  coses sacrificades, 16 e pendries  de llurs filles a tos fills, e puys, que  
Ex 34,16  no fessen fornicar los fills  de tos fills en llurs déus. 17 »Déus  
Ex 34,18 fasses a tu, 18 mas guarda la festa  de l’alís. VII dies menyaràs l’alís, axí 
Ex 34,18  com mané a tu en lo temps del mes  de la spiga, cor en aquell temps del mes  
Ex 34,18  spiga, cor en aquell temps del mes  de la spiga axist de terra de Agipta. 19  
Ex 34,18  temps del mes de la spiga axist  de terra de Agipta. 19 »Tot ço que obra  
Ex 34,18  del mes de la spiga axist de terra  de Agipta. 19 »Tot ço que obra vullva de  
Ex 34,19  Agipta. 19 »Tot ço que obra vullva  de llinatge masculí serà meu de tots los  
Ex 34,19 vullva de llinatge masculí serà meu  de tots los animals, axí de bous con de  
Ex 34,19  serà meu de tots los animals, axí  de bous con de ovelles serà meu. 20 E lo  
Ex 34,19  tots los animals, axí de bous con  de ovelles serà meu. 20 E lo primer nat de 
Ex 34,20  serà meu. 20 E lo primer nat  de l’aze rahembràs per ovella, e si no  
Ex 34,20  aquell, serà aucís. Lo primer nat  de tos fills raembràs, e no aparràs devant 
Ex 34,22  seguar. 22 »E faràs a tu la festa  de Sinquagesma en les primícies de la  
Ex 34,22  de Sinquagesma en les primícies  de la seguada dels forments, e la festa  
Ex 34,22  cor jo’t rahamí en aquell temps  de l’ayn. 23 »Tres vegades en l’ayn  
Ex 34,23  lo Senyor totpoderós, Senyor Déu  de Ysrael. 24 Com yo gitaré les gens  
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Ex 34,25  »No deguollaràs sobra levat sanch  de ton sacrifici, ne no romandrà al matí  
Ex 34,25  no romandrà al matí del sacrifici  de la festa de Pasque. 26 »Les primícies  
Ex 34,25  al matí del sacrifici de la festa  de Pasque. 26 »Les primícies del fruyt de  
Ex 34,26 Pasque. 26 »Les primícies del fruyt  de la terra oferràs en la casa del Senyor  
Ex 34,26  ton Déu. »No coguas cabrit ab llet  de sa mara. 27 E dix nostro Senyor a  
Ex 34,29  29 E com devallà Moysèn del mont  de Sinaý, tenia abdues les taules del  
Ex 34,30  30 E com lo véran Aron e los fills  de Ysrael ab la cara axí resplandent,  
Ex 34,30  cara axí resplandent, taméran-sa  de acostar-ce prop d’ell. 31 E apellats 
Ex 34,31  axí Aron com los prínceps  de les sinaguogues. E com ell los perlàs,  
Ex 34,32  a ell atressí tots los fills  de Ysrael, als quals manà tot ço que havia 
Ex 34,32 als quals manà tot ço que havia oït  de Déu en lo munt de Sinaý. 33 E com hach  
Ex 34,32  ço que havia oït de Déu en lo munt  de Sinaý. 33 E com hach complides ses  
Ex 34,34  e puys perlava ab los fills  de Ysrael totes les coses que a ell éran  
Ex 34,35 manades, 35 cor con veien a l’exir  de Moysèn sa faç axí esclarida,  
Ex 35,1 Moysèn tota la companiya dels fills  de Ysrael e dix a ells: –Aquestes són les  
Ex 35,2  serà a vós sant, disapte e repòs  de nostra Senyor, e aquell qui farà en ell 
Ex 35,4  a tota la coŀlació dels fills  de Ysrael: –Aqueste és la peraula que mane 
Ex 35,5 mane nostre Senyor dient: 5 “Triats  de vós les promícies al Senyor, de tota  
Ex 35,5  de vós les promícies al Senyor,  de tota vostra voluntat e ab alegra cor  
Ex 35,6  vermella, e lli tortís e pèlls  de cabres, 7 e pells de moltons vermelles  
Ex 35,7 tortís e pèlls de cabres, 7 e pells  de moltons vermelles [*], e fust de setim, 
Ex 35,7  de moltons vermelles [*], e fust  de setim, 8 e oli per inluminar e a cuynar 
Ex 35,8  confagir los ungüents e la timiama  de odor suau, 9 e pedres de unicla e  
Ex 35,9 la timiama de odor suau, 9 e pedres  de unicla e pedres presioses a adornar lo  
Ex 35,13  e totes les eynes, e los pans  de proposició, 14 e lo canelobra de la  
Ex 35,14  de proposició, 14 e lo canelobra  de la luminària [*], 15 e la ara del  
Ex 35,15  [*] dels odoraments e lo cubertor  de la porta a le porta del tabernacla, 16  
Ex 35,16  porta del tabernacla, 16 e la ara  de l’holocaust, e la gratadora de l’aram 
Ex 35,16 ara de l’holocaust, e la gratadora  de l’aram e ses perxes [*], e lo pitxell  
Ex 35,17  e lo bací, 17 e les curtines  de la cort, e ses colones e sos pilars, e  
Ex 35,17  e lo cubertor del pilar del portal  de la cort, 18 e les estaques del  
Ex 35,18  del tabernacla e les estaques  de la cort e lurs cordes, 19 e los draps  
Ex 35,19  19 e los draps del lli a servitut  de la santadat, e los draps de la santadat 
Ex 35,19  de la santadat, e los draps  de la santadat a Aron, al primer, e lo  
Ex 35,19  a Aron, al primer, e lo drap  de sos fills a servir a mi axí com a  
Ex 35,20  E axí tota la multitut dels fills  de Ysrael devant Moysès, 21 e ofariren de  
Ex 35,21 Ysrael devant Moysès, 21 e ofariren  de bona voluntat e devota les promícies a  
Ex 35,23 e color vermella, ne blau, ne coyrs  de guodemessins e pèlls de cabres ne pells 
Ex 35,23  ne coyrs de guodemessins e pèlls  de cabres ne pells de moltons tintes de  
Ex 35,23  e pèlls de cabres ne pells  de moltons tintes de vermells [*], 24 ne  
Ex 35,23  cabres ne pells de moltons tintes  de vermells [*], 24 ne yoyes d’or ni d’  
Ex 35,24  24 ne yoyes d’or ni d’argent ni  de aram, tot ho ofariren a Déu, e tot  
Ex 35,24 tot ho ofariren a Déu, e tot lenyam  de setim per fer diverses obres. 25 E les  
Ex 35,25  obres. 25 E les fembres aportaren  de bon cor jasins e boquines e propra e  
Ex 35,26  e pells vermelles 26 e pèlls  de cabres; tot açò faeren per lur pròpria  
Ex 35,27  dels prínceps ofariren pedres  de unicla e perles demunt lo mitra e la  
Ex 35,28 28 e coses bé odorants, e oli a ops  de la luminària, e aprés a preparar los  
Ex 35,28  preparar los ungüents e la timiama  de suau odor a compondra. 29 Tots los  
Ex 35,29 ab pensa devota ofariren llurs dons  de què fessen la obra que havia manada  
Ex 35,29  havia manada nostre Senyor per mà  de Moysèn, e tots los fills de Ysrael  
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Ex 35,29  per mà de Moysèn, e tots los fills  de Ysrael volentarosos deÿcaren al Senyor. 
Ex 35,30  Senyor. 30 E dix Moysèn als fills  de Ysrael: –Veus que nostre Senyor ha  
Ex 35,30 que nostre Senyor ha apellat lo nom  de Beselehel, fill de Urí, nét de Hur, del 
Ex 35,30  apellat lo nom de Beselehel, fill  de Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 31 e 
Ex 35,30  nom de Beselehel, fill de Urí, nét  de Hur, del trip de Judà, 31 e ha complit  
Ex 35,30  fill de Urí, nét de Hur, del trip  de Judà, 31 e ha complit ell de l’esperit 
Ex 35,31  trip de Judà, 31 e ha complit ell  de l’esperit sant de Déu e de saviesa e  
Ex 35,31 e ha complit ell de l’esperit sant  de Déu e de saviesa e de enteniment e de  
Ex 35,31  ell de l’esperit sant de Déu e  de saviesa e de enteniment e de sciència  
Ex 35,31  esperit sant de Déu e de saviesa e  de enteniment e de sciència en tota  
Ex 35,31  Déu e de saviesa e de enteniment e  de sciència en tota doctrina, 32 a cogitar 
Ex 35,33  33 e entratallar pedres, e en obra  de fusta. E tot ço que pot esser trobat en 
Ex 35,34 donat en lo seu cor. E Holiap, fill  de Achisamech, del trip de Dan, serà son  
Ex 35,34  fill de Achisamech, del trip  de Dan, serà son conpanyó, 35 car abdozos  
Ex 35,35 la obra brondade e tallade [*], axí  de blau [*] com en color vermella e en  
Ex 36,1 entaniment que sabessen fer la obra  de fferra, aquella que en lo ús del  
Ex 36,2  saviesa, e encara aquells qui  de grat s’hi ofarien obrar, 3 lliurà a  
Ex 36,3  tots los universos dons dels fills  de Ysrael. E com la obra sa comensàs de  
Ex 36,3  Ysrael. E com la obra sa comensàs  de fer, tot dia venia lo pobla per lo matí 
Ex 36,8 la obra del tabernaccla, X cortines  de lli tortís e blau e porpra e color  
Ex 36,9  †e capitells† e obra brodada, 9  de les quals la un havia de llonch XXVIII  
Ex 36,9 brodada, 9 de les quals la un havia  de llonch XXVIII colzes e de ampla IIII  
Ex 36,9  un havia de llonch XXVIII colzes e  de ampla IIII colzes, e totes les cortines 
Ex 36,9  colzes, e totes les cortines éran  de aquesta matexa masura. 10 E junyí sinch 
Ex 36,11  11 E féu bagues blaves a les vores  de les cortines de cascun llats en cascuna 
Ex 36,11  blaves a les vores de les cortines  de cascun llats en cascuna de elles, 12  
Ex 36,11 cortines de cascun llats en cascuna  de elles, 12 [*] axí que’s pogués junyir  
Ex 36,13  passecen per orde per les bagues  de les cortines, que havien cascuna L  
Ex 36,13 cascuna L anses, e axí a cade llats  de cortina ell féu L anells d’or per ço  
Ex 36,14  un tabernaccla. 14 E féu a manera  de flaçades de pèlls de cabres axí per  
Ex 36,14  14 E féu a manera de flaçades  de pèlls de cabres axí per cobrir sobra lo 
Ex 36,14 E féu a manera de flaçades de pèlls  de cabres axí per cobrir sobra lo traginat 
Ex 36,15 del tabernaccla, 15 e havia cascuna  de lonch XXX colzes, e IIII d’ampla, e  
Ex 36,15  e IIII d’ampla, e totes axí éran  de una matexa masura. 16 De les quals ell  
Ex 36,18  conguoyir la tenda e que fos fet  de totes les XI una. 19 E féu cubertor a  
Ex 36,19  una. 19 E féu cubertor a la tenda,  de pells de moltons envermellides, e altra 
Ex 36,19 E féu cubertor a la tenda, de pells  de moltons envermellides, e altra cubertor 
Ex 36,19  que estigués demont aquestes  de pells de boch. 20 E féu les pots del  
Ex 36,19  estigués demont aquestes de pells  de boch. 20 E féu les pots del tabernacla  
Ex 36,20  20 E féu les pots del tabernacla  de fust de setim estans; 21 e era la  
Ex 36,20 féu les pots del tabernacla de fust  de setim estans; 21 e era la llonguesa de  
Ex 36,21 setim estans; 21 e era la llonguesa  de la taula de X colzes, e d’ampla un  
Ex 36,21  21 e era la llonguesa de la taula  de X colzes, e d’ampla un colze e mig. 22 
Ex 36,22  –uns tornets– havia en cascuna  de les posts per ço que’s junyís la una  
Ex 36,23  23 De les quals n’havia XX  de plage de migjorn contra tramuntana, 24  
Ex 36,23  De les quals n’havia XX de plage  de migjorn contra tramuntana, 24 ab XL  
Ex 36,24  XL colones d’argent, II a cascuna  de les posts, per ço que’s junyís una a  
Ex 36,25  on terminave la encastadura. 25 E  de la bande del tabernacla que romandrà  
Ex 36,26  féu XX taules 26 ab XL colones  de argent, II per cascuna part de la  
Ex 36,26  de argent, II per cascuna part  de la taula. 27 E de la part de ponent, ço 
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Ex 36,27  per cascuna part de la taula. 27 E  de la part de ponent, ço és, de la part  
Ex 36,27  part de la taula. 27 E de la part  de ponent, ço és, de la part del  
Ex 36,27  27 E de la part de ponent, ço és,  de la part del tabernacla qui raguordave  
Ex 36,29 feya ajustar a sa par, e axí ho féu  de cascuna part per los angles, 30 per ço  
Ex 36,30  taules e que haguessen XVI colones  de argent, II a cascuna taula. 31 Féu  
Ex 36,31  II a cascuna taula. 31 Féu barres  de fust de sethim, V per ço que  
Ex 36,31  taula. 31 Féu barres de fust  de sethim, V per ço que contenguessen les  
Ex 36,31 per ço que contenguessen les taules  de lha un llats del tabernaccla, 32 e V  
Ex 36,32  32 e V altres [*] barres  de la part de ponent del tabernaccla,  
Ex 36,32 32 e V altres [*] barres de la part  de ponent del tabernaccla, contra la mar.  
Ex 36,33  altra barra qui passàs per mig  de les taules, de la un angla tro a l’  
Ex 36,33  qui passàs per mig de les taules,  de la un angla tro a l’altra. 34 E totes  
Ex 36,34  quals atrecí dèvan esser cubertes  de llauna d’or. 35 E féran la claustra de 
Ex 36,35  d’or. 35 E féran la claustra  de blau e de grana e de color vermella e  
Ex 36,35  35 E féran la claustra de blau e  de grana e de color vermella e de lli  
Ex 36,35  la claustra de blau e de grana e  de color vermella e de lli tortís, obra  
Ex 36,35  e de grana e de color vermella e  de lli tortís, obra brodade e vayra e  
Ex 36,36 or, e los fonaments †quaix a manera  de pilars feren de aram†. 37 [*] 38 e les  
Ex 36,36  †quaix a manera de pilars feren  de aram†. 37 [*] 38 e les colones [*] e  
Ex 36,38  qui era fiquat en terra, éran  de aram. 37,Tit Capítol XXXVIII 1 E féu  
Ex 37,1  XXXVIII 1 E féu Betseleel la arque  de fust de setim, e hach de llonch II  
Ex 37,1  1 E féu Betseleel la arque de fust  de setim, e hach de llonch II colzes e mig 
Ex 37,1  la arque de fust de setim, e hach  de llonch II colzes e mig [*] d’ampla, e  
Ex 37,1  I colze e mig. E cobrí-la tota  de pur or, dedins e defora. 2 E féu a  
Ex 37,4  en cascun llats. 4 E féu barres  de fust de setim, les quals cobrí de or, 5 
Ex 37,4  llats. 4 E féu barres de fust  de setim, les quals cobrí de or, 5 les  
Ex 37,4  de fust de setim, les quals cobrí  de or, 5 les quals passà per los anells  
Ex 37,5  los anells qui éran en los llats  de la arqua per portar-la. 6 E féu una  
Ex 37,6 la. 6 E féu una claustra tot entorn  de pur aur, e havia de llonch II colzes e  
Ex 37,6  tot entorn de pur aur, e havia  de llonch II colzes e mig, e I colze e mig 
Ex 37,7 e mig d’ampla. 7 E féu II xerobins  de pur aur, los quals posà a cascun llats  
Ex 37,8  8 la un xerobín posà en la sumitat  de la una part, e l’altra en la sumitat  
Ex 37,8  una part, e l’altra en la sumitat  de l’altra part; los dos xerobins foren  
Ex 37,8  dos xerobins foren en la sumitat  de la claustra, 9 stanent lurs ales a  
Ex 37,10  un a l’altra. 10 E féu una taula  de fust de sethim, e havia de llonch II  
Ex 37,10  altra. 10 E féu una taula de fust  de sethim, e havia de llonch II colzes, e  
Ex 37,10  taula de fust de sethim, e havia  de llonch II colzes, e d’ampla un colze,  
Ex 37,11  alt I colze e mig, 11 e cobrí-la  de or pur. E féu a ella orla de or pur tot 
Ex 37,11  -la de or pur. E féu a ella orla  de or pur tot entorn, 12 en la qual orla  
Ex 37,12 e cercla tot d’or [*], tot entorn,  de ampla de IIII dits, e sobra aquella  
Ex 37,12 tot d’or [*], tot entorn, de ampla  de IIII dits, e sobra aquella havia altra  
Ex 37,13  posà en los IIII angles a manera  de IIII peus 14 [*] que passàs per  
Ex 37,15  portar. 15 E aquelles barres féu  de fust de setim, e foren totes cubertes  
Ex 37,15  15 E aquelles barres féu de fust  de setim, e foren totes cubertes de or. 16 
Ex 37,15  de setim, e foren totes cubertes  de or. 16 E los vaxells a diversos usos de 
Ex 37,16  16 E los vaxells a diversos usos  de la taula, axí com olles, culleres,  
Ex 37,16 olles, culleres, giradores, tot fou  de or pur [*]. 17 E féu lo canalobra de or 
Ex 37,17  or pur [*]. 17 E féu lo canalobra  de or pur [*], de la cana del qual  
Ex 37,17  E féu lo canalobra de or pur [*],  de la cana del qual prosaÿen poms e flos,  
Ex 37,19  en cascun canó tres poms a manera  de nou, ab flos ensemps e ab liris; e en  
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Ex 37,19  havia atressí III poms a manera  de nou, ab flos ensemps e ab lliris; e  
Ex 37,19 era en tots los VI canons qui axien  de la cana del canalobra. 20 E en la cana  
Ex 37,20 cana d’él havia IIII poms a manera  de nous, ab flos e ab lliris en cascú, 21  
Ex 37,22  e les flos d’equel canó mateix, e  de tots los altres eren [*] d’or net. 23  
Ex 37,25  25 E féu un altar a le timiama,  de fust de sethim, e havia de cascun  
Ex 37,25  féu un altar a le timiama, de fust  de sethim, e havia de cascun quadra I  
Ex 37,25 timiama, de fust de sethim, e havia  de cascun quadra I colze, e d’alt II  
Ex 37,26 axia un corn. 26 E cobrí aquell tot  de aur net, son terrat e ses parets tot  
Ex 37,28  altar portar. 28 E les barres féu  de fust de sethim, e cobrí-les de llata  
Ex 37,28 portar. 28 E les barres féu de fust  de sethim, e cobrí-les de llata d’or.  
Ex 37,28  de fust de sethim, e cobrí-les  de llata d’or. 29 E componé l’oli de la  
Ex 37,29 de llata d’or. 29 E componé l’oli  de la untura de santificació e la timiama  
Ex 37,29  29 E componé l’oli de la untura  de santificació e la timiama de l’  
Ex 37,29 untura de santificació e la timiama  de l’odorament molt nèdeu per la obra de  
Ex 37,29 l’odorament molt nèdeu per la obra  de perfumar. 38,Tit Capítol XXXVIIIIº 1 E  
Ex 38,1  Capítol XXXVIIIIº 1 E féu altar  de holocaust de fust de sethim, e havia de 
Ex 38,1  1 E féu altar de holocaust  de fust de sethim, e havia de cascun  
Ex 38,1  1 E féu altar de holocaust de fust  de sethim, e havia de cascun quadre V  
Ex 38,1  de fust de sethim, e havia  de cascun quadre V colzes, e III d’alt, 2 
Ex 38,2  en cascun angle, e cobrí aquell  de llaunes d’aram. 3 E aperellà a ús de  
Ex 38,3  llaunes d’aram. 3 E aperellà a ús  de aquell diverses vaxells, axí com olles  
Ex 38,3 e ensencés, e tanalles. Tot açò féu  de aram. 4 E féu †a la ara† a manera de  
Ex 38,4  aram. 4 E féu †a la ara† a manera  de arret, dejús aquesta fou atressí [*] de 
Ex 38,4  dejús aquesta fou atressí [*]  de aram [*]; 5 e féu a la sotana part de  
Ex 38,5  aram [*]; 5 e féu a la sotana part  de la ara IIII anells [*] per los quals  
Ex 38,6  a portar l’altar, 6 les quals féu  de fust de sethim e cobrí-les de llaunes 
Ex 38,6  l’altar, 6 les quals féu de fust  de sethim e cobrí-les de llaunes de  
Ex 38,6 féu de fust de sethim e cobrí-les  de llaunes de aram, 7 e mès les perxes en  
Ex 38,6  de sethim e cobrí-les de llaunes  de aram, 7 e mès les perxes en los anells  
Ex 38,7 perxes en los anells sobra lo llats  de la ara per portar l’altar. E aquest  
Ex 38,7  no era sòlit, ans era concavat,  de taules, e dintra vach. 8 E féu lo  
Ex 38,8  vach. 8 E féu lo pitxer e lo bací  de aram dels spills de les fembres qui  
Ex 38,8  e lo bací de aram dels spills  de les fembres qui estiguessen a le porta  
Ex 38,9  era la tenda en la playe austral  de lli tortís, de C colzes, 10 e XX  
Ex 38,9  en la playe austral de lli tortís,  de C colzes, 10 e XX colones de aram ab  
Ex 38,10  de C colzes, 10 e XX colones  de aram ab lurs fonaments, e los caps de  
Ex 38,10  aram ab lurs fonaments, e los caps  de les colones e tots los corballons éran  
Ex 38,10  colones e tots los corballons éran  de argent. 11 En l’angla devers  
Ex 38,11  e ab los fonaments e ab los caps  de les colones, tot era de una matexa  
Ex 38,11 ab los caps de les colones, tot era  de una matexa mesura, e les obres éran de  
Ex 38,11 una matexa mesura, e les obres éran  de matall. 12 E de la part qui reguordava  
Ex 38,12  e les obres éran de matall. 12 E  de la part qui reguordava devers occident  
Ex 38,12  devers occident foren les cortines  de L colzes, e X colones ab lurs fonaments 
Ex 38,12  e X colones ab lurs fonaments  de aram, e los caps de les colones éran  
Ex 38,12  lurs fonaments de aram, e los caps  de les colones éran [*] de argent. 13 E  
Ex 38,12  e los caps de les colones éran [*]  de argent. 13 E atrecí devers llavant éran 
Ex 38,13  13 E atrecí devers llavant éran  de L colzes les cortines, 14 e les colones 
Ex 38,14  les cortines, 14 e les colones  de XV colzes, III de llurs fonaments, una  
Ex 38,14  14 e les colones de XV colzes, III  de llurs fonaments, una a cascun llats de  
Ex 38,14 llurs fonaments, una a cascun llats  de la entrade del tabernacla. 15 E de la  
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Ex 38,15  de la entrade del tabernacla. 15 E  de la [*] part de la intrade del  
Ex 38,15 del tabernacla. 15 E de la [*] part  de la intrade del tabernaccla féu cortines 
Ex 38,15  del tabernaccla féu cortines  de XV colzes de llonch, ab III colones ab  
Ex 38,15  féu cortines de XV colzes  de llonch, ab III colones ab sos  
Ex 38,16  tendes del tabernaccla féu texir  de lli tortís, 17 e los fonaments de les  
Ex 38,17  de lli tortís, 17 e los fonaments  de les colones foren de aram, e les  
Ex 38,17  los fonaments de les colones foren  de aram, e les colones e llurs corballons  
Ex 38,17  e llurs corballons foren [*]  de argent [*]. 18 E féu la cuberta de la  
Ex 38,18  de argent [*]. 18 E féu la cuberta  de la intrada de la cort de obra obrade de 
Ex 38,18  18 E féu la cuberta de la intrada  de la cort de obra obrade de blau e de  
Ex 38,18 la cuberta de la intrada de la cort  de obra obrade de blau e de porpre e de  
Ex 38,18  intrada de la cort de obra obrade  de blau e de porpre e de color vermella e  
Ex 38,18 de la cort de obra obrade de blau e  de porpre e de color vermella e lli  
Ex 38,18  obra obrade de blau e de porpre e  de color vermella e lli tortís, e havia de 
Ex 38,18  vermella e lli tortís, e havia  de llonch XX colzes, e d’alt V, segons la 
Ex 38,18  e d’alt V, segons la mesura  de totes les altres coses de la tenda. 19  
Ex 38,18 la mesura de totes les altres coses  de la tenda. 19 E lurs colones foren IIII, 
Ex 38,19 fonaments e lurs capitells [*] éran  de argent, lurs fonaments éran de aram, 20 
Ex 38,19 éran de argent, lurs fonaments éran  de aram, 20 e totes les estaques del  
Ex 38,20 totes les estaques del tabernacla e  de la cort entorn foren de aram. 21 E  
Ex 38,20  e de la cort entorn foren  de aram. 21 E aquests són los instruments  
Ex 38,21 que nombrats són segons lo manement  de Moysèn en les peraules dels llevins,  
Ex 38,21  les peraules dels llevins, per mà  de Lichamar, fill de Aron, sacerdot, 22  
Ex 38,21  llevins, per mà de Lichamar, fill  de Aron, sacerdot, 22 les quals Beselehel, 
Ex 38,22  quals Beselehel, fill d’Urí, nét  de Hur, del trip de Judà, complí per  
Ex 38,22  fill d’Urí, nét de Hur, del trip  de Judà, complí per manement de Moysèn,  
Ex 38,22  trip de Judà, complí per manement  de Moysèn, axí com Déu havia manat a ell,  
Ex 38,23  a ell per companyó Holiap, fill  de Achimach, del trip de Dan, qui era  
Ex 38,23  Holiap, fill de Achimach, del trip  de Dan, qui era mestra de fusta e de texir 
Ex 38,23  del trip de Dan, qui era mestra  de fusta e de texir de blau e de porpra e  
Ex 38,23  de Dan, qui era mestra de fusta e  de texir de blau e de porpra e de color  
Ex 38,23  qui era mestra de fusta e de texir  de blau e de porpra e de color vermella e  
Ex 38,23  de fusta e de texir de blau e  de porpra e de color vermella e de lli  
Ex 38,23  e de texir de blau e de porpra e  de color vermella e de lli tortís. 24 E  
Ex 38,23  e de porpra e de color vermella e  de lli tortís. 24 E tot l’or qui fou  
Ex 38,25  a pes del santuari. 25 E fou ofert  de aquells qui trespassaren en nombra de  
Ex 38,25  aquells qui trespassaren en nombra  de XX anys e més, de DCIIIMªDL pesses. 26  
Ex 38,25  en nombra de XX anys e més,  de DCIIIMªDL pesses. 26 Foren enperò C  
Ex 38,26  pesses. 26 Foren enperò C quintàs  de argent, dels quals foren fetes les  
Ex 38,26  e la intrade, on penjava lo vel  de la claustra. 27 E foren fets C  
Ex 38,27  E foren fets C fonaments a manera  de pilars, de C quintàs, [*] cascú. 28 E  
Ex 38,27  C fonaments a manera de pilars,  de C quintàs, [*] cascú. 28 E de Mª e  
Ex 38,28  de C quintàs, [*] cascú. 28 E  de Mª e DCCLXXV foren fets los caps de les 
Ex 38,28 de Mª e DCCLXXV foren fets los caps  de les colones, los quals foren vestits d’ 
Ex 38,29 -hi oferts LXXIIMª e CCCC quintàs  de aram, 30 del qual foren fets los  
Ex 38,30  del qual foren fets los fonaments  de la intrade del tabernaccla del  
Ex 38,30 testimoni, e l’altar ab lo crivell  de l’aram e ab tots los vaxells que  
Ex 38,31  a son ús, 31 [*] ab les estaques  de la cort e de la sua intrada. 39,Tit  
Ex 38,31 31 [*] ab les estaques de la cort e  de la sua intrada. 39,Tit Capítol XL 1 E  
Ex 39,1  sua intrada. 39,Tit Capítol XL 1 E  de or, blau e de porpra e de color  
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Ex 39,1 39,Tit Capítol XL 1 E de or, blau e  de porpra e de color vermella e de lli  
Ex 39,1  XL 1 E de or, blau e de porpra e  de color vermella e de lli tortís faéran  
Ex 39,1  e de porpra e de color vermella e  de lli tortís faéran draps brodats a obs  
Ex 39,1  tortís faéran draps brodats a obs  de la santadat, dels quals fféran  
Ex 39,2  Senyor a Moysèn. 2 [*] efot [*],  de blau e de porpra e de color vermella e  
Ex 39,2 a Moysèn. 2 [*] efot [*], de blau e  de porpra e de color vermella e de lli  
Ex 39,2 [*] efot [*], de blau e de porpra e  de color vermella e de lli tortís, 3 [*] e 
Ex 39,2  e de porpra e de color vermella e  de lli tortís, 3 [*] e tellà †bragues† d’ 
Ex 39,4  4 e II orlles ensemps ajustades  de cascun llats en les sumitats, 5 [*]  
Ex 39,5  en les sumitats, 5 [*] †cusent†  de aquelles matexes colós, axí com havia  
Ex 39,6  a Moysèn. 6 E aperellà II pedres  de unicle encastades en or, e en elles  
Ex 39,6  entellats [*] los noms dels fills  de Ysrael, 7 e posà aquelles en los llats  
Ex 39,7  en los llats sobra los muscles  de l’ephot per remenbranse dels fills de  
Ex 39,7 l’ephot per remenbranse dels fills  de Ysrael, axí con manà nostre Senyor a  
Ex 39,8  Senyor a Moysèn. 8 E féu lo hossen  de obra nobla axí com lo ephot, d’or,  
Ex 39,8  axí com lo ephot, d’or, blau e  de porpre e de color vermella e de lli  
Ex 39,8 lo ephot, d’or, blau e de porpre e  de color vermella e de lli tortís, 9 e fo  
Ex 39,8  e de porpre e de color vermella e  de lli tortís, 9 e fo quodrat e dopla, de  
Ex 39,9 lli tortís, 9 e fo quodrat e dopla,  de mesura de un palm, 10 e posà en IIII  
Ex 39,9  9 e fo quodrat e dopla, de mesura  de un palm, 10 e posà en IIII tires pedres 
Ex 39,14 on éran escrits los noms dels fills  de Ysrael [*], cascú per son nom. 15 E  
Ex 39,16  II anells d’or sobra cascun llats  de l’hossen, 17 e donacen les cadenes de  
Ex 39,17 l’hossen, 17 e donacen les cadenes  de cascun llats sobirà de l’hossen, e  
Ex 39,17  les cadenes de cascun llats sobirà  de l’hossen, e venguéran tro al muscla, e 
Ex 39,18  e aquí havia un anell d’or, 18 e  de aquell anell partien altres II cadenes  
Ex 39,19  e axí era en cascun musclo. 19 E  de cascun llats venien tenbé cadenes qui  
Ex 39,19  cadenes qui pranien los II anells  de l’hossen, axí que l’hossen no’s  
Ex 39,20  féran una guonella sobre lo ephot,  de obra de tixedor mesclat de blau, 21 e  
Ex 39,20  guonella sobre lo ephot, de obra  de tixedor mesclat de blau, 21 e la  
Ex 39,20  ephot, de obra de tixedor mesclat  de blau, 21 e la capulla en la sobirane  
Ex 39,22  los talabans del pali magranes  de blau e de porpre e de color vermella e  
Ex 39,22  del pali magranes de blau e  de porpre e de color vermella e lli  
Ex 39,22 pali magranes de blau e de porpre e  de color vermella e lli tortís, 23 e  
Ex 39,23  e lli tortís, 23 e cascavells  de or munde que posaren entra les magranes 
Ex 39,23  les magranes en l’estrema part  de la guonella entorn. 24 E los cascavells 
Ex 39,25  a Moysèn. 25 E faéran guonelles  de obra texida a Aron e a sos fills, de  
Ex 39,25  obra texida a Aron e a sos fills,  de lli tortís, 26 e corones ab lurs corns  
Ex 39,27  [*], 27 e bragues a cascú d’ells,  de lli tortís, 28 e lo braguer atrecí de  
Ex 39,28  lli tortís, 28 e lo braguer atrecí  de lli tortís e de blau e de porpra e de  
Ex 39,28 e lo braguer atrecí de lli tortís e  de blau e de porpra e de color vermella,  
Ex 39,28  atrecí de lli tortís e de blau e  de porpra e de color vermella, obra  
Ex 39,28  lli tortís e de blau e de porpra e  de color vermella, obra brodada, axí com  
Ex 39,29  a Moysèn. 29 E féran una llaune  de or pur a obs de la sagrada †presa†, e  
Ex 39,29  E féran una llaune de or pur a obs  de la sagrada †presa†, e escriviren en  
Ex 39,31  del testimoni, e faéran los fills  de Ysrael tot ço que havia manat nostre  
Ex 39,33  33 e ses cubertes dels cuyrs  de moltons tints en roig e la cuberta de  
Ex 39,33  moltons tints en roig e la cuberta  de les pells dells bochs, 34 e la  
Ex 39,35  la taula e totes ses eynes e lo pa  de proposició, 36 e lo canalobra e les  
Ex 39,36  e totes ses eynes, e l’oli  de la lluminària, 37 e la taula d’or, e  
Ex 39,37  37 e la taula d’or, e l’oli  de la untadura, e lo parfum de la tamiama, 
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Ex 39,37  l’oli de la untadura, e lo parfum  de la tamiama, 38 e lo cubertor del  
Ex 39,39  cubertor del portal, 39 e l’altar  de l’aram, [*] e ses perxes e totes ses  
Ex 39,39  pitxer e lo bassí, e les cortines  de la cort e ses colones e sos pilars, 40  
Ex 39,40  e sos pilars, 40 e lo cubertor  de la cort e ses staques e ses cordes, e  
Ex 39,42  a Moysèn axí ho féran los fills  de Ysraell. 43 E Moysèn banaý a ells con  
Ex 40,6  6 E devant aquell posaràs l’altar  de l’holocaust. 7 E metràs lo pitxell  
Ex 40,8  aygua. 8 E sircundiràs la entrada  de la tenda e la place de aquella. 9 »E  
Ex 40,8  la entrada de la tenda e la place  de aquella. 9 »E pendràs de l’oli e untar 
Ex 40,9 e la place de aquella. 9 »E pendràs  de l’oli e untar-n’has lo tabernacla  
Ex 40,10  sien santifiquats, 10 e l’altar  de l’holocaust e tots los vaxells seus,  
Ex 40,13  ço que aministren a mi, e la unció  de aquells serà en sacerdotaria profitós  
Ex 40,15  Senyor. 15 E fo en lo primer mes  de l’ayn seguon, en lo primer dia del  
Ex 40,17  lo tabernacla, e posà lo cubertor  de la tenda demunt, axí com manà nostra  
Ex 40,19  vel per ço que pogués oir la visió  de Déu. 20 E posà la taula devant lo  
Ex 40,20  posà la taula devant lo tabernacla  de nostre Senyor, devers la plaja de  
Ex 40,20  de nostre Senyor, devers la plaja  de tramuntana, fora del vel, 21 ordonada  
Ex 40,21  vel, 21 ordonada devant los pans  de proposició, axí com nostre Senyor manà  
Ex 40,22  davant la taula, devers la part  de tramuntana, 23 e ordonà les llantes en  
Ex 40,24  Senyor ordonà. 24 E posà l’altar  de l’or sots lo traginat del testimoni,  
Ex 40,24  del testimoni, devant lo vel  de la claustra, 25 e perfumà sobra ell  
Ex 40,25  25 e perfumà sobra ell perfum  de bona odor, axí com manà Déu a Moysèn.  
Ex 40,27  del tabernacla, 27 e l’altar  de l’holocaust en lo vestiari del  
Ex 40,28  lo tabernacla del testimoni, prop  de l’altar. 29 E llavaren-se Moysèn e  
Ex 40,30  30 com intraren dejús lo traginat  de la covinensa e puyaren a l’altar, axí  
Ex 40,32  del testimoni, e la glòria  de nostra Senyor omplí aquell. 33 E no  
Ex 40,33  no podia intrar Moysèn en la tenda  de la amistance, cor la nuu la cobria, e  
Ex 40,33 cor la nuu la cobria, e la magestat  de nostra Senyor corruscant, cor la nuu ho 
Ex 40,34  tabernacla, movien-sa los fills  de Ysrael en llurs mogudes; 35 e si  
Ex 40,36 en aquell mateix lloch. 36 E la nuu  de nostra Senyor cobria lo tabernacla de  
Ex 40,36  nostra Senyor cobria lo tabernacla  de jorn, e de nits lo cobria foch, vahent  
Ex 40,36  cobria lo tabernacla de jorn, e  de nits lo cobria foch, vahent lo pobla de 
Ex 40,36  lo cobria foch, vahent lo pobla  de Ysrael per totes llurs mugudes. Expl Ací 
Lv Inc Èxodus. Lv Inc Comensa lo terç libra  de Moysèn, lo qual és apellat Llevítich,  
Lv 1,2 testimoni e dix: 2 –Parla als fills  de Ysrael e digues a ells: »Homa qui  
Lv 1,2  e digues a ells: »Homa qui oferrà  de vosaltres a nostre Senyor, de les  
Lv 1,2  de vosaltres a nostre Senyor,  de les bèsties, dels bous e de les ovelles 
Lv 1,2 Senyor, de les bèsties, dels bous e  de les ovelles sacrificarets vostres  
Lv 1,3  holocaust serà la llur oferena [*]  de bous, oferrà a mi lo mascle net, devant 
Lv 1,5 nostre Senyor, e offarran los fills  de Aron, sacerdots, la sanch de aquell  
Lv 1,5  fills de Aron, sacerdots, la sanch  de aquell gitant entorn de l’altar qui és 
Lv 1,5  la sanch de aquell gitant entorn  de l’altar qui és devant la porta del  
Lv 1,6  serà escorxat e serà eslomblat  de sos menbres, 7 posar-l’han sobra l’ 
Lv 1,7  l’altar del foch ab sos alcles  de llenya debans conponides, 8 e los [*]  
Lv 1,8  ordonats, enperò lo cap e tot ço  de dins, axí com la fraxura 9 e los  
Lv 1,10 suau odor a nostra Senyor. 10 »E si  de les ovelles és son sacrifici, e de  
Lv 1,10  de les ovelles és son sacrifici, e  de moltons e de cabres, lo holocaust sia  
Lv 1,10  és son sacrifici, e de moltons e  de cabres, lo holocaust sia d’un ayn, e  
Lv 1,11  11 e sia deguollat al llats  de l’altar qui raguorda [*] davant nostre 
Lv 1,11  davant nostre Senyor, e los fills  de Aron giten la sanch de aquell sobra l’ 
Lv 1,11  e los fills de Aron giten la sanch  de aquell sobra l’altar entorn, 12 e  
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Lv 1,14  14 »E si faran sacrifici o oferta  de ocells al Senyor, axí com de tortres e  
Lv 1,14 oferta de ocells al Senyor, axí com  de tortres e de colomins, 15 ofiren  
Lv 1,14  al Senyor, axí com de tortres e  de colomins, 15 ofiren aquells los  
Lv 1,15  la sanch sobra l’altar a la part  de la ara, 16 e giten lo guavaig e la  
Lv 1,16  e giten lo guavaig e la ploma fora  de l’altar, e le plage de orient, en lo  
Lv 1,16  ploma fora de l’altar, e le plage  de orient, en lo loch on solen gitar les  
Lv 1,17  17 E no destrovirà les ales  de aquell, ne no ensetarà ne ab ferra  
Lv 1,17  posade. Açò és holocaust e oferena  de suau odor a nostra Senyor. 2,Tit  
Lv 2,2 dals quals la un prenga lo puyn ple  de sèmolla e oli e molt ensens, e face lo  
Lv 2,2  e és perfum e sacrifici  de plasent odor a nostre Senyor. 3 E ço  
Lv 2,3  que’n romandrà del sacrifici serà  de Aron e de sos fills, e serà sant dels  
Lv 2,3  del sacrifici serà de Aron e  de sos fills, e serà sant dels sants de  
Lv 2,3  sos fills, e serà sant dels sants  de les ofertes de nostre Senyor. 4 »E con  
Lv 2,3 serà sant dels sants de les ofertes  de nostre Senyor. 4 »E con portaran  
Lv 2,4  cuyt en lo forn, axí con pans  de sèmola, ço és a saber, menys de llevat  
Lv 2,4  de sèmola, ço és a saber, menys  de llevat [*]; 5 [*] 6 departiràs aquella  
Lv 2,7  oli. 7 »E si la praentalla serà  de †tenor† agualment de sèmola e de oli. 8 
Lv 2,7  serà de †tenor† agualment  de sèmola e de oli. 8 »Pendràs ço que  
Lv 2,7  de †tenor† agualment de sèmola e  de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a nostre 
Lv 2,9  e ofire’l sobra l’altar, en odor  de suavetat a nostre Senyor. 10 E qualque  
Lv 2,10  Senyor. 10 E qualque cosa romandrà  de allò, serà de Aron e de sos fills,  
Lv 2,10 qualque cosa romandrà de allò, serà  de Aron e de sos fills, sants dels sants  
Lv 2,10  romandrà de allò, serà de Aron e  de sos fills, sants dels sants de les  
Lv 2,10  e de sos fills, sants dels sants  de les ofertes de nostre Senyor. 11 »Totes 
Lv 2,10  sants dels sants de les ofertes  de nostre Senyor. 11 »Totes les ofertes  
Lv 2,11  ofertes a nostre Senyor sien meyns  de llevat, axí que no hy hage res de  
Lv 2,11  de llevat, axí que no hy hage res  de llevat ni de mel en ço que sacrificareu 
Lv 2,11 axí que no hy hage res de llevat ni  de mel en ço que sacrificareu a nostre  
Lv 2,12  compostes sobra l’altar en odor  de suavitat. 13 »E qualque cosa aportaràs  
Lv 2,14 14 »Si en altra manera ofarràs dons  de les tues promícies de tos fruyts a  
Lv 2,14  ofarràs dons de les tues promícies  de tos fruyts a nostre Senyor, de les  
Lv 2,14  de tos fruyts a nostre Senyor,  de les espigues verdajants, torraràs  
Lv 2,15 e ensens posaràs demunt, cor oferta  de nostre Senyor és; 16 de les quals coses 
Lv 2,16  cor oferta de nostre Senyor és; 16  de les quals coses de la una partida farà  
Lv 2,16  Senyor és; 16 de les quals coses  de la una partida farà perfum lo prevera  
Lv 2,16  perfum lo prevera per ramenbrance  de la oferta, axí com és del far e de l’  
Lv 2,16  de la oferta, axí com és del far e  de l’oli, e de tot l’ensens, cor  
Lv 2,16  axí com és del far e de l’oli, e  de tot l’ensens, cor sacrifici és a Déu.  
Lv 3,1  Capítol III 1 »E si deguolladura  de pasificament serà lur do, axí com de  
Lv 3,1  pasificament serà lur do, axí com  de bous, aquell que sacrificarà, sia  
Lv 3,2 intrade del tabernacla, e los fills  de Aron, sacerdots, scampen la sanch  
Lv 3,2  sacerdots, scampen la sanch entorn  de l’altar, 3 e ofiren de la deguolladura 
Lv 3,3  entorn de l’altar, 3 e ofiren  de la deguolladura del pasificament en  
Lv 3,3  en oferta a nostra Senyor, lo grex  de la tela e lo grex tot qui dins ell és 4 
Lv 3,4  los lombles, e en totes les parts  de dins, 5 de tot açò face perfum sobra l’ 
Lv 3,5  e en totes les parts de dins, 5  de tot açò face perfum sobra l’altar,  
Lv 3,5 perfum sobra l’altar, posat demunt  de les llenyes, e lo foch dejús posat, en  
Lv 3,6 Senyor. 6 »E si la llur oferta serà  de ovelles e la deguolladura serà per  
Lv 3,8  del testimoni, e los fills  de Aron scampen la sanch entorn de l’  
Lv 3,8  de Aron scampen la sanch entorn  de l’altar, 9 e puys ofiren la  
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Lv 3,9 e lo grex e la coha complida endret  de l’os, 10 ab los ronyons e ab lo grex  
Lv 3,10  e sobra los ronyons tot lo grex  de dins pendràs, 11 lo qual pendran los  
Lv 3,13  13 pos la sua mà sobra lo cap  de aquella e deguolla en lo tabernacla en  
Lv 3,13  intrade del testimoni, e los fills  de Aron escampen la sanch entorn de l’  
Lv 3,13  de Aron escampen la sanch entorn  de l’altar, 14 e pendran [*] aquella en  
Lv 3,15 lo fetge, qui és sobra aquells prop  de la yllade, e tot lo grex de dins, 16  
Lv 3,15  prop de la yllade, e tot lo grex  de dins, 16 pendrà lo sacerdot e cremar- 
Lv 3,16  suau al Senyor. Tot lo sèu serà  de nostre Senyor. 17 »Perdurabbla dret en  
Lv 3,17  habitacles. Ni grex ni sanch  de tot en tot no mengerets, e lo grex qui  
Lv 4,2  a Moysèn e dix: 2 –Parla als fills  de Ysrael: »Ànima com peccarà per  
Lv 4,2  »Ànima com peccarà per ignorància  de sacrifici e de tots manements que’l  
Lv 4,2  per ignorància de sacrifici e  de tots manements que’l Senyor ha manat  
Lv 4,4  e posarà la sua mà sobre lo cap  de aquell e deguollarà aquell al Senyor. 5 
Lv 4,5  aquell al Senyor. 5 E pendrà  de la sanch del vadell e portarà aquella  
Lv 4,7  aquella matexa sanch en lo corn  de l’altar de la timiama per fer gràcies  
Lv 4,7 matexa sanch en lo corn de l’altar  de la timiama per fer gràcies al Senyor,  
Lv 4,7  testament, e tot l’altra romanent  de la sanch buydarà en lo fonament de l’  
Lv 4,7  de la sanch buydarà en lo fonament  de l’altar de l’holocaust en lo  
Lv 4,7  buydarà en lo fonament de l’altar  de l’holocaust en lo entrament del  
Lv 4,9  dos llombles e la tela qui és prop  de la yllada, e del fetge, e totes coses,  
Lv 4,10  del pasificament, e farà perfum  de açò sobra l’altar dels holocausts. 11  
Lv 4,12  lo romanent del cors traurà fora  de la albergade, en lo lloch net on solen  
Lv 4,13  [*]. 13 »Cor si tota la coŀlació  de Ysrael sa ignorave per ignorància faent 
Lv 4,13  faent ço que és contre lo manament  de nostre Senyor, 14 e puys entendrà son  
Lv 4,15  tabernacla, 15 e posen los vells  de Ysrael les mans sobre lo cap de aquell  
Lv 4,15  de Ysrael les mans sobre lo cap  de aquell devant lo Senyor, e com lo  
Lv 4,16 Senyor, 16 lo prevera untat prengue  de la sanch de aquel e port-la en lo  
Lv 4,16  prevera untat prengue de la sanch  de aquel e port-la en lo tabernaccla del 
Lv 4,18  lo vell, ço és, la claustra, 18 e  de aquella matexa sanch pos en los corns  
Lv 4,18  matexa sanch pos en los corns  de l’altar qui és devant nostra Senyor en 
Lv 4,18  del testimoni, e lo romanent  de la sanch git prop lo fonament de l’  
Lv 4,18  de la sanch git prop lo fonament  de l’altar dels holocausts, qui és a le  
Lv 4,20  sobra l’altar. 20 E face axí  de aquest vadell com féu del primer; e  
Lv 4,21  Emperò lo vadell apòrtan-lo fora  de la albarguade e cremen-lo axí com lo  
Lv 4,21  vadell, cor per gran multituts  de peccats és. 22 »E si peccarà príncep  
Lv 4,22  peccarà príncep contre un hom més  de açò que nostre Senyor veda per  
Lv 4,23  a nostre Senyor, un cabrit  de les cabres que sia net, 24 e posa la  
Lv 4,24  24 e posa la sua mà sobra lo cap  de aquell, e puys deguoll-lo en lo lloch 
Lv 4,25  per peccat e tinye’n los corns  de l’altar de l’holocaust, e lo romanent 
Lv 4,25  e tinye’n los corns de l’altar  de l’holocaust, e lo romanent git al  
Lv 4,25  e lo romanent git al fonament  de aquell. 26 E lo sèu d’ell perfumerà  
Lv 4,27  peccarà per ignorància del poble  de la terra, ço és, que face qualque que  
Lv 4,29  nèdea, 29 e pos la mà sobra lo cap  de sa oferena la qual és per peccat, e  
Lv 4,29  peccat, e deguoll aquella en lloch  de l’holocaust, 30 e prenga lo secerdot  
Lv 4,30  holocaust, 30 e prenga lo secerdot  de la sanch en lo seu dit e toch-na los  
Lv 4,30 en lo seu dit e toch-na los corns  de l’altar de l’holocaust, e lo romanent 
Lv 4,30  e toch-na los corns de l’altar  de l’holocaust, e lo romanent git en lo  
Lv 4,30  e lo romanent git en lo fonament  de aquell. 31 E pendràs tot lo sèu axí com 
Lv 4,31  -n’has sobra l’altar en odor  de suavitat al Senyor, e preguerà per  
Lv 4,33  nàdea, 33 e pos la mà sobra lo cap  de aquella e deguolla-la en lo loch on  
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Lv 4,34  sacrifici. 34 E prenga lo sacerdot  de la sanch en lo seu dit e tinye’n los  
Lv 4,34  en lo seu dit e tinye’n los corns  de l’altar dels holocausts, e lo romanent 
Lv 4,34  e lo romanent git al fonament  de aquell. 35 E prengua lo sèu e face d’  
Lv 5,1  peccadora peccarà e oyrà la veu  de sagrament e serà testimoni que ell ho  
Lv 5,3  3 »E si algú toquarà la inmundícia  de l’home segons totes les sutzures que  
Lv 5,3  e puys ho conexerà, digna és  de colpa. 4 »Ànima qui jurarà e mourà sos  
Lv 5,8  per peccat, e plom-li lo cap  de la part de la serviu axí que li paregua 
Lv 5,8  e plom-li lo cap de la part  de la serviu axí que li paregua lo coll  
Lv 5,9  9 e puys sia deguollat e escamp  de la sanch de aquell les parets de l’  
Lv 5,9  sia deguollat e escamp de la sanch  de aquell les parets de l’altar, e ço que 
Lv 5,9  de la sanch de aquell les parets  de l’altar, e ço que de la sanch de  
Lv 5,9  les parets de l’altar, e ço que  de la sanch de aquell romandrà face  
Lv 5,9  de l’altar, e ço que de la sanch  de aquell romandrà face decórrer al  
Lv 5,9  romandrà face decórrer al fonament  de l’altar, cor per peccat és; 10 l’  
Lv 5,11  que ofira II tortres o dos polls  de coloms, ofira per son peccat la Xª part 
Lv 5,11  part d’un ephí, ço és, un cister,  de sèmola, e no meta en aquella oli, ni  
Lv 5,12 -la sobra l’altar en ramenbrance  de ell qui ofir, 13 e prech per ell, e lo  
Lv 5,16  segons lo pes del santuari, 16 e  de açò que aportarà sa restituesca lo dan, 
Lv 5,17  peccarà per ignorància e ferà una  de les coses que nostre Senyor veda en la  
Lv 5,18 folch al sacerdot, segons la mesura  de la extimació del peccat. Lo qual ador  
Lv 6,3  en totes aquestes maneres o en una  de totes farà contra aquella en les quals  
Lv 6,6  al sacerdot segons la stimació  de la mesura del peccat. 7 E aquell prech  
Lv 6,9  e a sos fills: »Aquesta és la lley  de lo holocaust: Cremarà en l’altar la  
Lv 6,10  sacerdot vesta guonella e bragues  de lli sobre sa carn, e pendrà les sendres 
Lv 6,10 farà lo foch e posarà aquelles prop  de l’altar; 11 e puxs despullarà’s  
Lv 6,11  les sendres e traurà-les defora  de la albergada, e posar-les-ha en lo  
Lv 6,12 »E lo foch crem tostem sobre la ara  de l’altar, lo qual nodresqua lo sacerdot 
Lv 6,14  prasens que dèvan ofarir los fills  de Aron devant lo Senyor e devant l’  
Lv 6,15  15 »Prenga lo sacerdot I puyn  de sèmola mesclada ab oli e molt ensens,  
Lv 6,15  sobra la sèmola, e fasse perfum  de aquell en l’altar en ramenbransa de  
Lv 6,15  aquell en l’altar en ramenbransa  de odor suau al Senyor; 16 e lo romanent  
Lv 6,16  suau al Senyor; 16 e lo romanent  de la sèmola manuch Aron e sos fills meyns 
Lv 6,16  manuch Aron e sos fills meyns  de llevat, e mengen-la en lo loch del  
Lv 6,17 ço no serà enfermantat, cor la part  de aquella és del Senyor. E ofiren l’  
Lv 6,18  18 Solament los mascles dels [*]  de Aron menyaran ella, e açò sia fur per  
Lv 6,18  per tostemps a vostres generacions  de sacrifici al Senyor; tots aquells qui  
Lv 6,20  e dix: 20 –Aquesta és la oferta  de Aron e de sos fills la qual dèvan  
Lv 6,20  20 –Aquesta és la oferta de Aron e  de sos fills la qual dèvan ofarir al  
Lv 6,20  dèvan ofarir al Senyor en lo dia  de la sua unció: oferran la Xè part de I  
Lv 6,20 de la sua unció: oferran la Xè part  de I sister de sèmola en sacrifici  
Lv 6,20  oferran la Xè part de I sister  de sèmola en sacrifici perdurable; la  
Lv 6,21  e oferran aquella calent en odor  de suavitat a nostre Senyor. 22 E tota la  
Lv 6,23  dels sacerdots serà consumit  de foch, e nagú no manuch d’equell. 24 E  
Lv 6,25  e a sos fills: Aquesta és la ley  de la oferta per peccat. »En lo loch on se 
Lv 6,27 27 »E qualquequal toquerà les carns  de aquell serà santificat. E si de la  
Lv 6,27  de aquell serà santificat. E si  de la sanch de aquell en les vestedures  
Lv 6,27  serà santificat. E si de la sanch  de aquell en les vestedures serà  
Lv 6,28  en lloch sant. 28 E lo vaxell  de la terra en lo qual la carn d’ell serà 
Lv 6,28  sia trenquat; e si serà vaxell  de coura, sia respat e puys llevat ab  
Lv 6,29  sacerdotal mengen les carns  de aquell, cor sant dels sants és, 30 e  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

202 
 

Lv 6,30  oferena que’s deguoll per peccat  de la qual se portarà [*] a la tende del  
Lv 7,1  Capítol VII 1 Aquesta és la lley  de [*] la colpa. »Santa dels sants és, 2  
Lv 7,2  »Santa dels sants és, 2 per amor  de açò allà on deguollaran lo holocaust  
Lv 7,2  per la colpa, e la sanch  de aquell sia escampade entorn de l’  
Lv 7,2  de aquell sia escampade entorn  de l’altar. 3 E ofiren de la coha e lo  
Lv 7,3  entorn de l’altar. 3 E ofiren  de la coha e lo grex qui cobren les  
Lv 7,6  6 Tots los mascles del llinatge  de preveres en lo lloch sant menyaran  
Lv 7,8  sacerdot qui offerrà lo sacrifici  de l’holocaust haurà la pell de aquell, 9 
Lv 7,8  de l’holocaust haurà la pell  de aquell, 9 e tot sacrifici de sèmola qui 
Lv 7,9  pell de aquell, 9 e tot sacrifici  de sèmola qui serà cuyt en forn e tot ço  
Lv 7,10  untat o mesclat o sia seque menys  de rres, [*] los fills de Ysrael sia  
Lv 7,10  seque menys de rres, [*] los fills  de Ysrael sia depertit per agual mesura.  
Lv 7,11  mesura. 11 »Aquesta és la lley  de la ofarena de les coses pasificabbles  
Lv 7,11  »Aquesta és la lley de la ofarena  de les coses pasificabbles que oféran al  
Lv 7,12  si la oferena serà per acostament  de gràcia, ofiren pans sens llevat  
Lv 7,12  aliza untade d’oli, e crespells  de sèmola fets ab oli per agual  
Lv 7,13 llevats sacrificarà ab lo sacrifici  de les gràcies per passifiquar, 14 dels  
Lv 7,14  qui estaven en lo sacrifici  de la sanch, 15 les carns del qual ells  
Lv 7,16  romendrà tro al matí, llegut és  de menyar-la; 17 e si alguna cosa serà  
Lv 7,18 18 E si algú mengerà en lo terç dia  de les carns del sacrifici pacificable,  
Lv 7,18  cabrit meynspresarà, serà causa  de lleig escomoviment. 19 »E la carn qui  
Lv 7,20  20 E ànima ensutzada qui menyarà  de les carns de la oferta dels  
Lv 7,20  ensutzada qui menyarà de les carns  de la oferta dels pasificaments que és  
Lv 7,20  que és oferta al Senyor, perirà  de son pobla. 21 »E qui toquerà la sutzura 
Lv 7,21 pobla. 21 »E qui toquerà la sutzura  de l’home o de le bèstia o la cosa de l’ 
Lv 7,21 qui toquerà la sutzura de l’home o  de le bèstia o la cosa de l’homa qui  
Lv 7,21 de l’home o de le bèstia o la cosa  de l’homa qui ensutzar pot e menyarà de  
Lv 7,21  l’homa qui ensutzar pot e menyarà  de aquesta matexa manera les carns, serà  
Lv 7,23 a Moysèn dient: 23 –Parla als fills  de Ysrael. »Lo sèu dels bous e de les  
Lv 7,23  de Ysrael. »Lo sèu dels bous e  de les ovelles e de les cabres no  
Lv 7,23  sèu dels bous e de les ovelles e  de les cabres no manyarets; 24 lo sèu de  
Lv 7,24  les cabres no manyarets; 24 lo sèu  de les bèsties morteÿnes per si o de  
Lv 7,24  de les bèsties morteÿnes per si o  de aquelles qui seran mortes per altres  
Lv 7,26  del seu pobla. 26 »E la sanch  de tots los animals no menyarets en  
Lv 7,26 animals no menyarets en menyar, axí  de ocells com de bestiar; 27 tota ànima  
Lv 7,26  en menyar, axí de ocells com  de bestiar; 27 tota ànima qui menyarà  
Lv 7,29 a Moysèn dient: 29 –Parla als fills  de Ysrael: »Qui ofer sacrifici pasificabla 
Lv 7,31  sobre l’altar, e lo pits serà  de Aron e dels fills de aquell. 32 E la mà 
Lv 7,31 e lo pits serà de Aron e dels fills  de aquell. 32 E la mà dreta del sacrifici  
Lv 7,33  la sanch e lo sèu; e los fills  de Aron hauran en lur part la cama dreta.  
Lv 7,34  part la cama dreta. 34 E lo pits  de la alsadura e la cama de la depertidura 
Lv 7,34  E lo pits de la alsadura e la cama  de la depertidura apartaràs als fills de  
Lv 7,34  la depertidura apartaràs als fills  de Ysrael del sacrifici de llurs oferenes, 
Lv 7,34  als fills de Ysrael del sacrifici  de llurs oferenes, e dar-ho-han a  
Lv 7,34 -han a Aron, sacerdot, e als fills  de aquell en fur del Senyor, en lley  
Lv 7,34  en lley perdurable a tot lo poble  de Ysrael. 35 »E aquesta és la unció de  
Lv 7,35  Ysrael. 35 »E aquesta és la unció  de Aron e a sos fills dels sacrificis del  
Lv 7,35  que Moysèn ordonà a ells en ofici  de prevera, 36 que manà a ells lo Senyor  
Lv 7,36  a ells lo Senyor donar als fills  de Ysrael en raligió perdurable en les  
Lv 7,37  sues. 37 »Aquesta és la lley  de l’holocaust e del sacrifici per peccat 
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Lv 7,38  nostro Senyor a Moysèn en lo munt  de Sinaý con manà als [*] de Ysrael que  
Lv 7,38  lo munt de Sinaý con manà als [*]  de Ysrael que ofarisen llurs oblacions al  
Lv 7,38  oblacions al Senyor en lo desert  de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà  
Lv 8,2  llurs vestedures e ab l’untament  de l’oli e un vadel per peccat e dos  
Lv 8,2 peccat e dos moltons e un canestell  de pa alís, 3 e ajustaràs tot lo pobla a  
Lv 8,7  aygua, 7 e vestí-li lo vestiment  de bisba de lli e lo braguer, e vestí a  
Lv 8,7  e vestí-li lo vestiment de bisba  de lli e lo braguer, e vestí a ell lo pali 
Lv 8,8 lo ephot, 8 e senyí a ell ab cordes  de l’ephot, e ab aquelles adobà l’  
Lv 8,9  sàvena en lo cap, e en lo frontal  de aquella pozà la llàmina d’or  
Lv 8,13  d’ell foren oferts, vestí’ls  de guonelles de lli e senyí a ells bragués 
Lv 8,13  oferts, vestí’ls de guonelles  de lli e senyí a ells bragués e posà en  
Lv 8,15  e benyà son dit e tenyí los corns  de l’altar entorn. E com l’hach  
Lv 8,18 un ariet en holocaust; sobre lo cap  de aquell posaren Aron e sos fills les  
Lv 8,21  l’altar per ço com era holocaust  de suau odor al Senyor, axí com havia  
Lv 8,23  deguollat Moysèn, pres la sanch  de aquell e toquà’n la orella de Aron  
Lv 8,23  de aquell e toquà’n la orella  de Aron destra en la estrema part de  
Lv 8,23  de Aron destra en la estrema part  de aquella e lo polze de la mà destra e  
Lv 8,23  estrema part de aquella e lo polze  de la mà destra e senblantment en los  
Lv 8,24  peus. 24 E ofarí atrecí los fills  de Aron: e pres de la sanch de l’ariet  
Lv 8,24  atrecí los fills de Aron: e pres  de la sanch de l’ariet que havia  
Lv 8,24  fills de Aron: e pres de la sanch  de l’ariet que havia degollat, e toquà  
Lv 8,24  degollat, e toquà’ls en lo estrem  de la orella e lo polze dret de les mans e 
Lv 8,24 estrem de la orella e lo polze dret  de les mans e dels peus; lo romanent gità  
Lv 8,26  pres, e la cama dreta. 26 E pres  de la sistella del pa alís qui era devant  
Lv 8,26  era devant nostre Senyor; pa meyns  de llevat e una besteza a manera de  
Lv 8,26  de llevat e una besteza a manera  de crespell salgade d’oli e una foguace  
Lv 8,28  devant Déu, 28 e ell pres-ho  de les mans de aquells e perfumà’n sobre  
Lv 8,28 Déu, 28 e ell pres-ho de les mans  de aquells e perfumà’n sobre l’altar de  
Lv 8,28 aquells e perfumà’n sobre l’altar  de l’holocaust per ço cor era consagració 
Lv 8,28  consagració e oferta en odor suau  de sacrifici a nostre Senyor. 29 E pres lo 
Lv 8,29  lo pits, e alçà aquell devant Déu,  de l’ariet de la consagració en part sua, 
Lv 8,29 alçà aquell devant Déu, de l’ariet  de la consagració en part sua, axí com  
Lv 8,30 ell lo Senyor. 30 E pres l’ungüent  de untadura e la sanch que sobre l’altar  
Lv 8,30  sobra Aron e sobre los vestiments  de aquell e sobre llurs fills e sobre lurs 
Lv 8,31  e menyats-les aquí, e los pans  de consagració menyats, los quals són  
Lv 8,32  ells.” 32 E açò que romandrà  de la carn e dels pans, sia cremat a foch. 
Lv 8,33  pans, sia cremat a foch. 33 [*]  de la porta del tabernaccla no axirets VII 
Lv 8,33  al dia que sia complit lo temps  de la vostra consagració [*], 34 axí com  
Lv 8,35  vostro sacrifici. 35 De dia e  de nit e starets en lo tabernaccla  
Lv 9,1 Moysèn Aron e sos fills e los fills  de sos fills e tots los mejors nats de  
Lv 9,1 de sos fills e tots los mejors nats  de Yrael, e dix Aron: 2 –Prin un vadell  
Lv 9,2  e dix Aron: 2 –Prin un vadell fill  de bou per peccat e un ariet en holocaust, 
Lv 9,3  nostre Senyor. 3 E diràs als fills  de Ysrael: “Pranets un cabrit per peccat e 
Lv 9,4  devant lo Senyor en sacrifici  de cascú, e ofarits sèmola mesclada ab  
Lv 9,9  benyà son dit, e toquà’n lo corn  de l’altar, e gità lo romanent al  
Lv 9,11  a Moysèn. 11 E la carn e la pell  de aquell cremà fora de la albergade. 12 E 
Lv 9,11 carn e la pell de aquell cremà fora  de la albergade. 12 E sacrificà e deguollà 
Lv 9,12 E sacrificà e deguollà lo holocaust  de sacrifici, e sos fills aportaren-li  
Lv 9,12  d’aquell, la qual él buydà entorn  de l’altar e desobra. 13 E lo holocaust  
Lv 9,19  entorn. 19 E lo sèu [*] e la coha  de l’ariet e los ronyons ab lo sèu e la  
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Lv 9,21  en l’altar lo sèu, 21 e los pits  de aquells e les cames dretes departí Aron 
Lv 9,23  lo pobla. E aparech la glòria  de nostre Senyor en tota la multitud. 24 E 
Lv 9,24 la multitud. 24 E veus que foch axí  de Déu e devorà lo holocaust e lo sèu qui  
Lv 10,1  Capítol X 1 E Nadap e Abiú, fills  de Aron, prenguéran llurs ensensers e  
Lv 10,2 a ells no era manat. 2 E isqué foch  de nostre Senyor e cremà ells, e foren  
Lv 10,4  Moysèn Misael e Ethelsafans, fills  de Ozibel, avoncle de Aron, e dix a ells:  
Lv 10,4  fills de Ozibel, avoncle  de Aron, e dix a ells: –Anats e prenets  
Lv 10,4 del santuari, e aportats-los fora  de la albergada. 5 E mantinent entraren e  
Lv 10,5  jeyen, vestits ab lurs guonelles  de lli, e gitaren-los defora axí com los 
Lv 10,6  vostres frares e totes les cases  de Yrael ploraran sobre lo cremament que  
Lv 10,7  en altra manera perirets, e lo oli  de la santa unció és sobre vós. E ells  
Lv 10,10  10 per ço que hajats sciència  de triar entra sant e no sant, e encare  
Lv 10,11  e munda. 11 Ensanyarets als fills  de Ysrael tots los meus fus que ha parlat  
Lv 10,11 fus que ha parlat Déu a ells per mà  de Moysèn 12 E parlà Moysèn a Aron, e a  
Lv 10,12  –Prenets lo sacrifici que romàs  de la oferta de nostre Senyor e menyats  
Lv 10,12 lo sacrifici que romàs de la oferta  de nostre Senyor e menyats aquell sens  
Lv 10,12  e menyats aquell sens llevat prop  de l’altar, cor sant dels sants és. 13 E  
Lv 10,14 ells e als fills teus són raposades  de les oferenes saludables dels fills de  
Lv 10,14  les oferenes saludables dels fills  de Ysrael, 15 enaxí que la cama, lo pits e 
Lv 10,16  e Aytamar, qui romaseren ffills  de Aron, e dix: 17 –Per què no menyats lo  
Lv 10,17  [*] dat a vós que portets multitud  de iniquitat e que preguets per aquella  
Lv 10,18  Senyor. 18 E no fo aduyta la sanch  de aquell a le santadat, e vós deguérets  
Lv 10,19  vuy si plau devant los ulls  de Déu. 20 E com ho oý Moysèn, raebé la  
Lv 11,2  e Aron dient: 2 –Digats als fills  de Ysrael: »Guordats tot ço que he escrit  
Lv 11,2  són los animals que menyarets  de tots los animals de la terra: 3 tot  
Lv 11,2  que menyarets de tots los animals  de la terra: 3 tot aquell qui ha depertida 
Lv 11,4 e no serà fesa, axí com lo camell e  de altres, no menyarets de aquella, e  
Lv 11,4 lo camell e de altres, no menyarets  de aquella, e entre les inmundes reputats  
Lv 11,8 ungla feza, no ramuga. 8 »Les carns  de aquells no mengets e llurs calabrines  
Lv 11,9 en mar com en terra e com en aygües  de flumns o en estayns, menyarets. 10 E  
Lv 11,13  a vós. 13 »E aquestes són  de les aves que no devets menyar,  
Lv 11,15  15 e tot corp negra e tot ocell  de sa senblance, 16 esturçs [*] e sperver  
Lv 11,23  son genus [*]. 23 E qualquequal  de les volataries qui solament hagen IIII  
Lv 11,23  que havem dites, llunyades sien  de vós. 24 »E qui toquarà mortaÿnes de  
Lv 11,24 de vós. 24 »E qui toquarà mortaÿnes  de aquelles, serà enzutzat e no serà nèdeu 
Lv 11,25  serà nesseçària cosa que algú port  de aquelles mortes, llevarà los seus  
Lv 11,27  27 E qui anirà sobre ses palmes  de tots los animals qui van ab IIII peus,  
Lv 11,27 inmunda; si algú tocarà la morteÿna  de aquells, serà ensutzat entrò al vespra. 
Lv 11,28  entrò al vespra. 28 E qui aporterà  de aquesta manera de morteÿna, llevarà la  
Lv 11,28 28 E qui aporterà de aquesta manera  de morteÿna, llevarà la sua vestimenta e  
Lv 11,29  comtades entra les ensutzades e  de aquelles qui’s moven en terra, axí com 
Lv 11,29  e rata e talpa e furó e cascun  de aquests segons lurs genus, 30 e dregó e 
Lv 11,31  nèdeus, e qui toquarà la morteÿna  de aquells són no nèdeus tro al vespra. 32 
Lv 11,32  morts serà ensutzat, axí vaxell  de fust o vestiment o pels o salici o en  
Lv 11,33 aprés seran mundades. 33 Tot vaxell  de terra en lo qual alguna cosa de  
Lv 11,33  de terra en lo qual alguna cosa  de aquelles haurà astat serà ensutzat, e  
Lv 11,33  astat serà ensutzat, e per amor  de açò deu esser trenquat. 34 Tots los  
Lv 11,34  e tota cosa que beurets llíquida  de tots los vaxells serà inmunda. 35  
Lv 11,35  serà inmunda. 35 Qualque cosa  de les morteÿnes d’equells serà toquada  
Lv 11,35  serà toquada serà inmunda en caure  de sobre, vulles que sia forn, vulles que  
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Lv 11,35  sia forn, vulles que sien ferres  de III peus, sia destrovit e seran no  
Lv 11,36  mundes, e si les toquarà nenguna  de les morteÿnes, aquelles seran  
Lv 11,39  39 »Si algun animal és mort  de aquells qui són lleguts a vós menyar,  
Lv 11,40  entrò al vespra. 40 E qui mengerà  de aquells algú o qui la portarà, llau la  
Lv 11,43  ànimes ne no toquets nenguna cosa  de aquelles perquè no siats inmundes, 44  
Lv 11,45  yo sóm lo Senyor qui aduguí a vós  de terra de Agipta per ço que fos a vós en 
Lv 11,45 lo Senyor qui aduguí a vós de terra  de Agipta per ço que fos a vós en Senyor.  
Lv 11,46  »Aquesta és la lley dels animals e  de les volataries e de totes ànimas  
Lv 11,46  dels animals e de les volataries e  de totes ànimas vivents que’s moven en  
Lv 12,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  de Ysrael e digues a ells: »Fembra qui  
Lv 12,2  nèdee per VII dies del departiment  de les mèstrues; 3 e en lo dia VIIIè sia  
Lv 12,4 infant. 4 E ella estarà en la sanch  de la sua purificació per XXXIII dies, e  
Lv 12,4  entrò que sien complits los dies  de la sua porgació. 5 »E si serà fembra,  
Lv 12,5 per II setmanes, entorn lo gitament  de les sues mèstrues, e estarà LXVI dies  
Lv 12,5  e estarà LXVI dies en la sanch  de la sua purificació. 6 »E com seran  
Lv 12,6  6 »E com seran complits los dies  de la sua porgació, per fill o per filla,  
Lv 12,6  d’un ayn en holocaust e I poll  de coloma o de tortra per peccat a le  
Lv 12,6  en holocaust e I poll de coloma o  de tortra per peccat a le porta del  
Lv 12,7  e axí serà mundada del decorriment  de la sanch sua. Aquesta és la lley de les 
Lv 12,7 de la sanch sua. Aquesta és la lley  de les parteres, mascla o fembra. 8 E si  
Lv 12,8  prengua II tortres o II polls  de coloms, un dels quals a fer holocaust e 
Lv 13,2 busanya o pústula o nexensa axí com  de llepra, sia aduyt a Aron sacerdot o  
Lv 13,2  sia aduyt a Aron sacerdot o algú  de sos fills. 3 Lo qual com veurà la  
Lv 13,3  mudats, aquella color és espèsia  de llepra, e meyorment si la plaga és en  
Lv 13,3  en la carn e en la cotna, plaga és  de llebrosia, e segons l’arbitre de  
Lv 13,3  de llebrosia, e segons l’arbitre  de aquell serà departit. 4 »Mas si serà  
Lv 13,9  si a ell serà vist. 9 »E plagua  de lepra si serà en home, amèn-lo [*] al 
Lv 13,11  pot esser comdepnada, [*] en coyr  de sa carn; comdepnarà aquell lo secerdot  
Lv 13,19 ulcus e serà senat, 19 e en lo loch  de l’ulcus serà sicatrix blanque o  
Lv 13,20  secerdot, 20 lo qual vege lo loch  de la llepra, e guorderà la carn altra [*] 
Lv 13,20 axí és, comdepnar-l’ha per plaga  de llepra qui serà nade en la úlcera. 21 E 
Lv 13,26 carn romanent, aquella serà espècia  de llepra sotsescura, per què lo prevera  
Lv 13,28  en son lloch, no asats clara,  de cremament és, e per amor de açò sia  
Lv 13,28  clara, de cremament és, e per amor  de açò sia mundat, cor sicatrichs és de  
Lv 13,28  açò sia mundat, cor sicatrichs és  de foch. 29 »Hom o fembra en lo cap del  
Lv 13,30  és, cor llepra del cap és o  de la barbe. 31 E si veurà la plaga alçada 
Lv 13,31 31 E si veurà la plaga alçada agual  de la cotna, e los cabels negres, tengua  
Lv 13,32  seran en lur color e lo lloch  de la plaga agual en la cotna, 33 reurà’l 
Lv 13,33  33 reurà’l en altra lloch meyns  de la plagua e tendrà’l per VII dies  
Lv 13,43  comdapne-lo que és dupta  de llepra que és nada en la calva. 44 »E  
Lv 13,44  44 »E qualque home serà toquat  de llepra e serà departit de l’arbitra  
Lv 13,44  toquat de llepra e serà departit  de l’arbitra dels sacerdots, 45 haurà se  
Lv 13,46  e aquest habitarà tot sol fora  de la albergada. 47 »Vesteduras de llane o 
Lv 13,47  de la albergada. 47 »Vesteduras  de llane o de lli que llebrós haurà, 48 en 
Lv 13,47  47 »Vesteduras de llane o  de lli que llebrós haurà, 48 en stam o  
Lv 13,48  haurà, 48 en stam o sots regiment  de aquell o serta pell [*], 49 si d’alba  
Lv 13,52  ço que serà atrobat, 52 e per amor  de açò sia cramada a flama de foch. 53 E  
Lv 13,52 per amor de açò sia cramada a flama  de foch. 53 E si veurà que ella no sia  
Lv 13,55  VII dies. 55 E com veurà la faç  de aquell que no serà mudade ni raversa ni 
Lv 13,59  serà munda. 59 »Aquesta és la lley  de la llepra e del vestiment de llana o de 
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Lv 13,59  lley de la llepra e del vestiment  de llana o de lli e de astam e de totes  
Lv 13,59  llepra e del vestiment de llana o  de lli e de astam e de totes coses sots  
Lv 13,59 e del vestiment de llana o de lli e  de astam e de totes coses sots pel, com se 
Lv 13,59  de llana o de lli e de astam e  de totes coses sots pel, com se deguen  
Lv 14,4  pardals vius los quals són lleguts  de menyar, e fust de sedra, vermell e  
Lv 14,4 quals són lleguts de menyar, e fust  de sedra, vermell e hysop. 5 E deguoll la  
Lv 14,5  la un dels aucells en un vaxell  de terra sobre aygües vives, 6 e l’altre  
Lv 14,6 hisop, tot açò benyaràs en la sanch  de l’ocell deguollat. 7 E de açò salpusch 
Lv 14,7 la sanch de l’ocell deguollat. 7 E  de açò salpusch aquell qui és mundat VII  
Lv 14,10  d’un ayn sens taque e III deenes  de sèmola en sacrifici, que sia mesclada  
Lv 14,12 oferrà’l per la colpa, e lo sister  de l’oli, e oferran totes les coses  
Lv 14,14  sants és. 14 »E pendrà lo prevera  de la sanch del sacrifici que és deguollat 
Lv 14,14 colpa, e posar-n’ha en l’estrem  de la orella dreta de aquell que deu esser 
Lv 14,14  ha en l’estrem de la orella dreta  de aquell que deu esser mundat, e sobre lo 
Lv 14,14  deu esser mundat, e sobre lo polze  de la mà e del peu de la part dreta de  
Lv 14,14 e sobre lo polze de la mà e del peu  de la part dreta de aquell, 15 e de l’oli 
Lv 14,14 de la mà e del peu de la part dreta  de aquell, 15 e de l’oli del sister metrà 
Lv 14,15  de la part dreta de aquell, 15 e  de l’oli del sister metrà en la sua  
Lv 14,17  en la mà buydarà sobre l’estrem  de la orella dreta de aquell qui és mundat 
Lv 14,17  sobre l’estrem de la orella dreta  de aquell qui és mundat e sobra lo polze  
Lv 14,17  qui és mundat e sobra lo polze  de la mà e del peu dret, e sobra la sanch  
Lv 14,18  per la colpa, 18 e sobre lo cap  de aquell. 19 E preguerà devant Déu per  
Lv 14,21  per ell lo sacerdot, e la Xª part  de la sèmola mesclada en oli en sacrifici, 
Lv 14,22  d’oli 22 e II tortres o II polls  de coloms, dels quals sia la un per lo  
Lv 14,24  sacrifici per la colpa e lo sester  de l’oli, e llevar-los-ha ensemps, 25 
Lv 14,25  25 e deguollarà l’enyell e  de la sanch de aquell posarà sobra l’  
Lv 14,25  deguollarà l’enyell e de la sanch  de aquell posarà sobra l’estrem de la  
Lv 14,25  de aquell posarà sobra l’estrem  de la orella dreta de aquell qui és mundat 
Lv 14,25  sobra l’estrem de la orella dreta  de aquell qui és mundat e sobra lo polze  
Lv 14,25 qui és mundat e sobra lo polze dret  de la mà e del peu. 26 E pendrà lo prevera 
Lv 14,26  e del peu. 26 E pendrà lo prevera  de l’oli del sister e pozar-n’ha sobra 
Lv 14,28  28 e toquar-n’ha l’estrem  de la orella dreta de aquell e lo polze  
Lv 14,28  n’ha l’estrem de la orella dreta  de aquell e lo polze dret de la sua mà e  
Lv 14,28  dreta de aquell e lo polze dret  de la sua mà e del peu atrecí en lo lloch  
Lv 14,28 sua mà e del peu atrecí en lo lloch  de la sanch qui és escampada per la colpa, 
Lv 14,29  per la colpa, 29 e lo romanent  de l’oli qui és en la sua mà sinestra git 
Lv 14,30 perdonar sobre ell devant Déu; 30 e  de les tortres e dels polls dels coloms  
Lv 14,34  34 –Com serets entrats en terra  de Canahan, la qual yo daré a vós en  
Lv 14,34 daré a vós en posació, e deré plaga  de llebrosia en casa de terra de vostra  
Lv 14,34  e deré plaga de llebrosia en casa  de terra de vostra haretat, 35 vendrà  
Lv 14,34 plaga de llebrosia en casa de terra  de vostra haretat, 35 vendrà aquell qui  
Lv 14,35  haretat, 35 vendrà aquell qui serà  de casa e fer-ho-ha a saber al prevera 
Lv 14,35  al prevera e dirà: “Enquax plaga  de llebrozia és vist a mi que sia en la  
Lv 14,36  denetg totes les universes coses  de la sua casa abans que ell entra en  
Lv 14,36 per ço que tota no sia feta inmunda  de la cosa qui en la casa és, e puys entra 
Lv 14,38 dejús la paret, 38 axirà lo prevera  de la casa e tanquarà la porta per VII  
Lv 14,39  en la casa, e si hy veurà la plaga  de llepra en les pedres, 40 farà [*] gitar 
Lv 14,42  altra brach farà axelbar la terra  de la casa. 43 E si aprés que les pedres  
Lv 14,45 la universa pólvora sia gitada fora  de la posada en loch inmunda. 46 »E  
Lv 14,48 la casa e veurà la llepra departida  de la casa, aprés que la haurà axelbada,  
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Lv 14,49  sanitat. 49 »E en la purificació  de aquella prengua II pardals e fust de  
Lv 14,49  aquella prengua II pardals e fust  de sedra e grana e hysop. 50 E com haurà  
Lv 14,51  sobra aygües vives, 51 en la sanch  de aquell benyarà lo perdal viu e lo fust  
Lv 14,51  e en les aygües vives atrecí, e  de açò salpuscarà la casa per VII vegades, 
Lv 14,54  per dret. 54 »Aquesta és la lley  de tota llepra e de percudiment, 55 de  
Lv 14,54  és la lley de tota llepra e  de percudiment, 55 de llepra en vestimens  
Lv 14,55 de tota llepra e de percudiment, 55  de llepra en vestimens o en cases, 56 o en 
Lv 14,56  56 o en sanadures o en rotura  de carn de màcula lluent e de diverses  
Lv 14,56  o en sanadures o en rotura de carn  de màcula lluent e de diverses colós d’  
Lv 14,56  rotura de carn de màcula lluent e  de diverses colós d’equelles 57 ab què’s 
Lv 15,2  a Aron dient: 2 –Parlats als fills  de Ysrael e diguats a ells: »Homa qui  
Lv 15,2  a ells: »Homa qui soferrà flux  de sperma serà no nèdeu. 3 E llavòs sia  
Lv 15,3  ramenbrament que hom toch la carn  de aquell qui deccorre, aytale humor és  
Lv 15,5  5 E si algun homa toquarà lo lit  de aquell, llau-se les mans e les  
Lv 15,7  al vespra. 7 E qui toquarà la carn  de aquell llevarà la sua vestimenta, e  
Lv 15,10  siurà sobre aquell qui sofer flux  de sperma serà ensutzat entrò al vespra; e 
Lv 15,10  vespra; e qui porterà alguna cosa  de aquelles llevarà la sua vestamenta, e  
Lv 15,12 nèdeus entrò al vespra. 12 E vaxell  de terra que ell hage toquat sia trenquat, 
Lv 15,12  hage toquat sia trenquat, e si és  de fust, sia llevat ab aygua. 13 »E si  
Lv 15,13  13 »E si serà sanat aquell qui  de aquesta manera de pasió era ensutzat,  
Lv 15,13  sanat aquell qui de aquesta manera  de pasió era ensutzat, nombrarà aprés VII  
Lv 15,13  ensutzat, nombrarà aprés VII dies  de la sua mundació, e llevades totes les  
Lv 15,14  dia pendrà II tortres e II polls  de coloms, e devant Déu ell vendrà a le  
Lv 15,15  devant Déu, e serà mundat del flux  de la sua sament. 16 »E homa del qual  
Lv 15,16  16 »E homa del qual axirà sament  de coyt, llevar-s’ha lo cors tot ab  
Lv 15,19  entrò al vespra. 19 »E fembra qui  de son temps haurà flux de sanch al cap  
Lv 15,19  fembra qui de son temps haurà flux  de sanch al cap del mes, sia departida per 
Lv 15,22  ensutzat. 22 E qui toquarà lo llit  de aquella levarà lo seu vestiment, e ell, 
Lv 15,24  jaurà ab ella en lo temps mestrual  de la sua sanch, serà no nèdeu per VII  
Lv 15,25  qui per molts dies soferrà flux  de sanch, no en lo temps de les mèstrues,  
Lv 15,25  flux de sanch, no en lo temps  de les mèstrues, mas aprés lo temps, serà  
Lv 15,25  no nèdea quax axí com en lo temps  de les mèstrues; 26 e lo loch on dormirà e 
Lv 15,28 al vespra. 28 »E si cessarà lo flux  de la sanch, nombrerà VII dies de la sua  
Lv 15,28 flux de la sanch, nombrerà VII dies  de la sua purificació, 29 e en lo VIIIè  
Lv 15,29  al sacerdot II tortres o II polls  de coloms a le porta del tabernacla del  
Lv 15,31  flux. 31 »E mostrarets als fills  de Ysrael que’s guorden de llegeza e que  
Lv 15,31  als fills de Ysrael que’s guorden  de llegeza e que no muyren en llurs  
Lv 15,32 és entre ells. 32 Aquesta é la lley  de aquells qui han malícia de flux de  
Lv 15,32  la lley de aquells qui han malícia  de flux de sperma, e qui són ensutzats per 
Lv 15,32  de aquells qui han malícia de flux  de sperma, e qui són ensutzats per jaure  
Lv 15,33 ensutzats per jaure ab fembra, 33 e  de aquelles que han de llur temps e qui  
Lv 15,33 ab fembra, 33 e de aquelles que han  de llur temps e qui soféran flux de sanch, 
Lv 15,33  de llur temps e qui soféran flux  de sanch, e dels hòmens qui jauen ab  
Lv 16,1  aprés la mort d’amdozos los fills  de Aron com ofariren lo foch estrayn e  
Lv 16,2  temps en lo santuari qui és dins  de la claustra devant la cuberta qui cobre 
Lv 16,4  en holocaust, 4 e vesta la gonella  de lli e bragues de lli per ço que sel ses 
Lv 16,4 e vesta la gonella de lli e bragues  de lli per ço que sel ses verguonyes, e  
Lv 16,4  verguonyes, e sinya encare correge  de lli e una sàvena de lli sobre lo cap,  
Lv 16,4  encare correge de lli e una sàvena  de lli sobre lo cap, cor aquestes són  
Lv 16,5  devant tota la multitud dels fills  de Ysrael II cabrits per peccat e un moltó 
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Lv 16,12  12 E prenga lo ensencer e unple’l  de les brazes de l’altar, e tanent en la  
Lv 16,12  ensencer e unple’l de les brazes  de l’altar, e tanent en la mà meta-hy  
Lv 16,13 odorans axí que la neula e la vapor  de aquells cobra la cuberta que és sobre  
Lv 16,14  per ço que no muyra. 14 E prenga  de la sanch del tor e bany-hi son dit e  
Lv 16,15  peccat del poble, escamp la sanch  de aquell dintra la claustra axí com menat 
Lv 16,15 dintra la claustra axí com menat és  de la sanch del tor, la qual deu espergir  
Lv 16,15 la qual deu espergir en la †oració†  de l’oracla. 16 E perdonarà sobre lo  
Lv 16,16  16 E perdonarà sobre lo santuari  de totes les inmundícies dels fills de  
Lv 16,16 de totes les inmundícies dels fills  de Ysrael e de llurs colpes e de lurs  
Lv 16,16  inmundícies dels fills de Ysrael e  de llurs colpes e de lurs peccats, e  
Lv 16,16 fills de Ysrael e de llurs colpes e  de lurs peccats, e segons tot açò ferà en  
Lv 16,16  qui és posat entra aquels enmig  de les sorts de les habitacions de  
Lv 16,16  entra aquels enmig de les sorts  de les habitacions de aquells. 17 Nengun  
Lv 16,16  de les sorts de les habitacions  de aquells. 17 Nengun homa no sia en lo  
Lv 16,18  e gitarà aquella sobre los corns  de aquell, 19 e git-ne VII veguades ab  
Lv 16,19  dit, e nedeyarà e santificarà ell  de totes les inmundícies dels fills de  
Lv 16,19 de totes les inmundícies dels fills  de Ysrael. 20 »E aprés que haurà mundat lo 
Lv 16,21 21 E posade cascuna mà sobre lo cap  de aquell, confesarà totes les iniquitats  
Lv 16,21  totes les iniquitats dels fills  de Ysrael e totes les colpes e encara tots 
Lv 16,21  colpes e encara tots los peccats  de aquells. E com haurà feta la pregària  
Lv 16,21 haurà feta la pregària sobre lo cap  de aquell, enviar-lo-n’ha al desert  
Lv 16,21  -lo-n’ha al desert per la mà  de algun hom, 22 e portar-se-n’ha lo  
Lv 16,30  és perdó vostre e encara mundament  de tots vostres peccats: devant nostre  
Lv 16,31  e aflegirets vostres ànimes a fur  de tostemps. 32 »E perdonarà lo secerdot  
Lv 16,32  per son para; e aporterà vestedura  de lli e vestedures santes, 33 e perdonarà 
Lv 16,34  per ço que aorets per los fills  de Ysrael e per los peccats de aquells una 
Lv 16,34  fills de Ysrael e per los peccats  de aquells una vegada l’ayn. E ell féu  
Lv 17,2  e a sos fills e a tots los fills  de Ysrael e digues a ells: Aquesta és la  
Lv 17,3  3 »Qualquequal home dels fills  de Ysrael que alcia bou o ovella o cabra,  
Lv 17,4  per oferta a Déu, digna és  de sanch quax axí com qui escampa sanch, e 
Lv 17,4  sanch, e axí perirà d’enmig  de son pobla. 5 E per amor de açò deven  
Lv 17,5 d’enmig de son pobla. 5 E per amor  de açò deven ofarir sacrifici e dons los  
Lv 17,5  e dons los sacerdots dels fills  de Ysrael, los quals auciuran en lo camp  
Lv 17,6  sacerdots la sanch sobra l’altar  de Déu a la porta del tabernaccla del  
Lv 17,6 testimoni e perfumen lo sèu en odor  de suavitat al Senyor. 7 E d’equí avant  
Lv 17,7  no deguollen nengunes presentalles  de totes les coses [*] ab les quals són  
Lv 17,8  d’ells. 8 »E a’quells dix: Homa  de la casa de Ysrael e dels estranys qui  
Lv 17,8 8 »E a’quells dix: Homa de la casa  de Ysrael e dels estranys qui peragrínan  
Lv 17,9  a Déu, l’homa aquell serà tellat  de son pobla. 10 »Homa o qualsevulla de la 
Lv 17,10  son pobla. 10 »Homa o qualsevulla  de la casa de Ysrael, privat o estrayn qui 
Lv 17,10  10 »Homa o qualsevulla de la casa  de Ysrael, privat o estrayn qui peregrín  
Lv 17,10  fermaré la mia faç contra la ànima  de aquell e escamparé aquella de son  
Lv 17,10 ànima de aquell e escamparé aquella  de son pobla, 11 cor l’ànima de la carn  
Lv 17,11  de son pobla, 11 cor l’ànima  de la carn en la sanch és, e yo doné  
Lv 17,12  ànima, e perdonarà. 12 E per amor  de açò dixí als fills de Ysrael: Tota  
Lv 17,12 12 E per amor de açò dixí als fills  de Ysrael: Tota ànima de vós no mengerà  
Lv 17,12  als fills de Ysrael: Tota ànima  de vós no mengerà sanch, ni encara los  
Lv 17,13  vós. 13 »Qualsevol homa dels fills  de Ysrael e dels estrayns qui peregrinen  
Lv 17,13  peregrinen ab vós qui casarà cassa  de bèstia o de voletaria de les quals vos  
Lv 17,13 ab vós qui casarà cassa de bèstia o  de voletaria de les quals vos és llegut de 
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Lv 17,13  cassa de bèstia o de voletaria  de les quals vos és llegut de menyar,  
Lv 17,13  de les quals vos és llegut  de menyar, escamp la sanch sua e cobre-  
Lv 17,14  -la ab terra, 14 car la ànima  de tota carn en la sanch és. E per ço he  
Lv 17,14 sanch és. E per ço he dit als fills  de Ysrael: La sanch de tota carn no  
Lv 17,14  dit als fills de Ysrael: La sanch  de tota carn no mengereu, car la ànima de  
Lv 17,14 tota carn no mengereu, car la ànima  de tota carn en la sanch és, quisvulla que 
Lv 17,15  15 »L’ànima qui mengerà cosa  de si morta o presa per bèstia fera, axí  
Lv 17,15  o presa per bèstia fera, axí dels  de la terra com dels estrangers, llevarà  
Lv 18,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  de Ysrael. Diràs a ells: »Yo sóm lo Senyor 
Lv 18,3  Senyor Déu vostre. 3 Segons usance  de la terra de Agipta on haveu habitat no  
Lv 18,3 vostre. 3 Segons usance de la terra  de Agipta on haveu habitat no fareu;  
Lv 18,3 habitat no fareu; segons la custuma  de la regió de Canahan, a le qual yo dech  
Lv 18,3  segons la custuma de la regió  de Canahan, a le qual yo dech metra a  
Lv 18,3  no obrereu, ne en les costumes  de ells no caminareu. 4 Fareu los meus  
Lv 18,6  lo Senyor. 6 »Nengun a la proïsma  de sanch no s’ecostarà perquè amostra la  
Lv 18,6  ecostarà perquè amostra la llegeza  de ella. Yo sóm lo Senyor. 7 »La llegeza  
Lv 18,7  Yo sóm lo Senyor. 7 »La llegeza  de ton para ne la llegeza de ta mara no  
Lv 18,7  llegeza de ton para ne la llegeza  de ta mara no descobriràs, car mare tua  
Lv 18,8  la sua llegesa. 8 »La llegeza  de la muller de ton para no descobriràs,  
Lv 18,8 llegesa. 8 »La llegeza de la muller  de ton para no descobriràs, car llegeza de 
Lv 18,8  para no descobriràs, car llegeza  de ton pare és. 9 »La legeza de ta germana 
Lv 18,9  de ton pare és. 9 »La legeza  de ta germana de part de para o de part de 
Lv 18,9 pare és. 9 »La legeza de ta germana  de part de para o de part de mara, la qual 
Lv 18,9  9 »La legeza de ta germana de part  de para o de part de mara, la qual en casa 
Lv 18,9  de ta germana de part de para o  de part de mara, la qual en casa o defora  
Lv 18,9  germana de part de para o de part  de mara, la qual en casa o defora case és  
Lv 18,10  no la descobriràs. 10 »La llegeza  de la filla [*] o néta de part de ta filla 
Lv 18,10  »La llegeza de la filla [*] o néta  de part de ta filla no la descobriràs, car 
Lv 18,10  de la filla [*] o néta de part  de ta filla no la descobriràs, car  
Lv 18,11  verguonya tua és. 11 »La verguonya  de la filla de la muller de ton para, la  
Lv 18,11  és. 11 »La verguonya de la filla  de la muller de ton para, la qual ha  
Lv 18,11  verguonya de la filla de la muller  de ton para, la qual ha engendrade ton  
Lv 18,13  12 [*] 13 »La verguonya  de la germana de ta mara no la  
Lv 18,13  [*] 13 »La verguonya de la germana  de ta mara no la descobriràs, que carn de  
Lv 18,13 ta mara no la descobriràs, que carn  de te mara és. 14 »La verguonya de ton  
Lv 18,14  de te mara és. 14 »La verguonya  de ton oncla germà de ta mara no la  
Lv 18,14 14 »La verguonya de ton oncla germà  de ta mara no la descobriràs, ne t’  
Lv 18,15 ab tu és conjunta. 15 »La verguonya  de ta nora no la descobriràs, car muller  
Lv 18,15  no la descobriràs, car muller és  de ton fill [*]. 16 »E [*] la muller de  
Lv 18,16  ton fill [*]. 16 »E [*] la muller  de ton germà no la manifestaràs, car  
Lv 18,16  la manifestaràs, car verguonya és  de ton germà. 17 »La verguonya de la  
Lv 18,17  és de ton germà. 17 »La verguonya  de la germana de ta muller e da sa filla  
Lv 18,17  17 »La verguonya de la germana  de ta muller e da sa filla no la  
Lv 18,17  filla no la descobriràs; la filla  de son fill ni la filla de sa filla no  
Lv 18,17  la filla de son fill ni la filla  de sa filla no pendràs perquè descobres  
Lv 18,17  les sues verguonyes, car carn  de aquella són, e aytal participació és de 
Lv 18,17  són, e aytal participació és  de consanguinitat. 18 »La germane de ta  
Lv 18,18  de consanguinitat. 18 »La germane  de ta muller en la casa de les amigues d’ 
Lv 18,18 »La germane de ta muller en la casa  de les amigues d’ella no la pendràs, ni  
Lv 18,19  ella vivent. 19 »A le dona qui ha  de sa flor no t’acostaràs, ni descobriràs 
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Lv 18,20  la sua verguonya. 20 »Ab la muller  de ton proïsma no participaràs, ni ab  
Lv 18,21  no donaràs que servesque a ýdola  de Maloch, ni potluyràs lo nom de ton Déu. 
Lv 18,21  de Maloch, ni potluyràs lo nom  de ton Déu. Yo sóm lo Senyor. 22 »Ab  
Lv 18,25  gitaré devant vostra presència, 25  de les quals la terra és ensutzade, de la  
Lv 18,25 de les quals la terra és ensutzade,  de la qual yo los lurs peccats vesitaré,  
Lv 18,26  e lleys e juýs, e no fareu denguna  de aquestes abominacions, axí lo habitant  
Lv 18,27  horribletats faeren los conredós  de la terra que foren devant vosaltres e  
Lv 18,28  la gent qui és astada abans  de vosaltres. 29 Tota ànima qui farà  
Lv 18,29  29 Tota ànima qui farà nenguna  de aquestes coses perirà d’enmig de son  
Lv 18,29  de aquestes coses perirà d’enmig  de son pobla. 30 »Guordau los meus  
Lv 18,30  e no siau enpoŀluats en nenguna  de aquelles coses. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  de Ysrael e a tota la conpanya d’equell e 
Lv 19,4  vullau girar a les ýdoles, ne déu  de fozina no fareu a vosaltres. Yo sóm lo  
Lv 19,7 aquella, serà espaventabla e tingut  de inpiatat; 8 porterà la sua iniquitat o  
Lv 19,8  e perirà la ànima aquella d’enmig  de son poble. 9 »Com segareu los blats de  
Lv 19,9 son poble. 9 »Com segareu los blats  de la tua terra, no segueràs fins a le  
Lv 19,13  per força. No romandrà lo treball  de ton llogater envers tu fins al matí. 14 
Lv 19,16  a ton proïsma. 16 No seràs faedor  de crims ne portador de llegotaries en los 
Lv 19,16  seràs faedor de crims ne portador  de llegotaries en los pobles. No estaràs  
Lv 19,16  pobles. No estaràs contra la sanch  de ton proïsma. Yo sóm lo Senyor. 17 »Ne  
Lv 19,18  venyance ni seràs ramenbrant  de la iniquitat o inyúria de ton proïsma.  
Lv 19,18  de la iniquitat o inyúria  de ton proïsma. Amaràs lo teu amich axí  
Lv 19,19  no faràs participar ab animals  de altra condació o natura, e lo camp no  
Lv 19,19 o natura, e lo camp no’l sembraràs  de diverses llevors. La vestadura [*] de  
Lv 19,19  diverses llevors. La vestadura [*]  de II fils és texide no la vestiràs. 20  
Lv 19,20  ab la fembra ab perticipació  de sanch, que sia esclava, encara que sia  
Lv 19,23  inmundes a vosaltres ni mengereu  de aquells. 24 En lo quart ayn tots los  
Lv 19,24  24 En lo quart ayn tots los fruyts  de aquells saran santificats lloabbles al  
Lv 19,32  Déu vostre. 32 »Devant lo blanch  de cabells te llevaràs. Honra la persona  
Lv 19,34  34 mas sia entra vosaltres †or†  de aquí era nadiu, e amareu aquell axí com 
Lv 19,34  estrangers vosaltres en la terra  de Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 35 
Lv 19,36  Senyor Déu vostre qui us he trets  de terra de Agipta. 37 »Servau tots los  
Lv 19,36 Déu vostre qui us he trets de terra  de Agipta. 37 »Servau tots los meus  
Lv 20,2  –Aquestes paraules diràs als fills  de Ysrael: »[*] e dels estrangers qui  
Lv 20,2  nengú darà da sa sament a le ýdola  de Maloch, de mort morrà; lo poble de la  
Lv 20,2  da sa sament a le ýdola de Maloch,  de mort morrà; lo poble de la terra lo  
Lv 20,2  de Maloch, de mort morrà; lo poble  de la terra lo deguollerà o allepidarà, 3  
Lv 20,3  aquell e tellaré aquell d’enmig  de mon pobble, per tant con haurà donat de 
Lv 20,3  pobble, per tant con haurà donat  de la sua sament a Maloch e haurà ensutzat 
Lv 20,4  sant. 4 La qual cosa, si lo pobble  de la terra ffer no hu volrà, menyspresant 
Lv 20,4  llexarà l’hom qui haurà donat  de la sament sua a Amaloch e no’l volrà  
Lv 20,5  fornicassen ab Maloch d’enmig  de son pobbla. 6 »L’ànima qui’s  
Lv 20,6  aquella e mataré aquella d’enmig  de son pobla. 7 »Santificau-vos e siau  
Lv 20,9  9 »Qui maleyrà son para e sa mara,  de mort morrà. Qui lo para e la mara  
Lv 20,10  10 »Si fornicarà algú la muller  de l’altre e adulteri haurà comès ab  
Lv 20,10  e adulteri haurà comès ab muller  de son proïsma, de mort muyra, axí l’hom  
Lv 20,10  comès ab muller de son proïsma,  de mort muyra, axí l’hom com la dona. 11  
Lv 20,11  madastra e descobrirà la verguonya  de son para, de mort múyran abdosos; la  
Lv 20,11  la verguonya de son para,  de mort múyran abdosos; la sanch d’ells  
Lv 20,13  cadescú ha fet coses que no són  de parlar: de mort múyran; la sanch d’  
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Lv 20,13  ha fet coses que no són de parlar:  de mort múyran; la sanch d’equells sia  
Lv 20,15  bèsties ni ab bestiar participarà,  de mort muyra; la bístia matau. 16 »La  
Lv 20,17  17 »Qui pendrà sa germana, filla  de son para o filla de sa mara, e veurà la 
Lv 20,17  germana, filla de son para o filla  de sa mara, e veurà la sua verguonya e  
Lv 20,17  e ella mirerà la verguonya  de son germà, cosa llega han feta e  
Lv 20,17  per tant con llur llegesa la un  de l’altre han demostrada, e portaran lur 
Lv 20,18  perticiparà ab fembra en lo flux  de sa porgació e haurà descuberta llur  
Lv 20,18  legeza e ella haurà uberta la font  de la sua sanch, seran morts amendozos d’ 
Lv 20,18  seran morts amendozos d’enmig  de son pobla. 19 »La llegesa de ta tia de  
Lv 20,19  enmig de son pobla. 19 »La llegesa  de ta tia de part de para ni de part de  
Lv 20,19 son pobla. 19 »La llegesa de ta tia  de part de para ni de part de mara no  
Lv 20,19  19 »La llegesa de ta tia de part  de para ni de part de mara no descobriràs. 
Lv 20,19  de ta tia de part de para ni  de part de mara no descobriràs. Qui açò  
Lv 20,19  ta tia de part de para ni de part  de mara no descobriràs. Qui açò farà la  
Lv 20,19  Qui açò farà la difamació  de la sua carn descobrirà; portaran  
Lv 20,20  20 »Qui participarà ab la muller  de son para o ab la muller de son oncla e  
Lv 20,20  muller de son para o ab la muller  de son oncla e haurà descubert la sua  
Lv 20,20  haurà descubert la sua verguonya e  de sa parentat, portaran abdosos lo seu  
Lv 20,21  morran. 21 »Qui pendrà la muller  de son germà farà cosa no deguda, car la  
Lv 20,21  cosa no deguda, car la verguonya  de son frara ha descuberta; sensa fills  
Lv 20,23  No vullau caminar en les custumes  de les nacions les quals yo deig foragitar 
Lv 20,23  car totes aquestes coses faeren,  de què les he abominades. 24 E a vosaltres 
Lv 20,24  a vosaltres parle: Posaÿu la terra  de ells, la qual donaré a vosaltres en  
Lv 20,24 vosaltres en haretat, terre corrent  de llet e de mel. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 20,24 en haretat, terre corrent de llet e  de mel. Yo sóm lo Senyor Déu vostra, qui  
Lv 20,25  Saperau vosaltres la bèstia munda  de la inmunda e l’ocell nèdeu del no  
Lv 20,25 la terra que a vosaltres he mostrat  de esser potluades. 26 »Sereu sants a mi,  
Lv 20,27  »Hom o dona en los quals ha sperit  de divinació, de mort muyra e ab pedres  
Lv 20,27  los quals ha sperit de divinació,  de mort muyra e ab pedres sien alepidats;  
Lv 21,1  ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix  de sert lo Senyor a Moysèn: –Parla als  
Lv 21,1  Moysèn: –Parla als sacerdots fills  de Aron e direts ha ells: »No s’ensutza  
Lv 21,1 s’ensutza lo sacerdot en los morts  de la sua siutat, 2 sinó solament en los  
Lv 21,2  2 sinó solament en los conyunts  de sa sanch e propinqües, ço és a saber,  
Lv 21,2  pare e mara e fill e filla, germà  de sert 3 o germana verge la qual no és a  
Lv 21,4 a marit ajustada; 4 e ab lo príncep  de la terra no s’ensutzarà. 5 No’s  
Lv 21,7  pendran muller, ni aquella [*] és  de son marit, car santificat és al Déu seu 
Lv 21,9 mal acta e haurà mal trectat lo nom  de son Déu, ab flames serà cremada. 10 »Lo 
Lv 21,10  mans santifiquades [*] i és vestit  de santes vestadures, lo seu cap no’s  
Lv 21,11  en nenguna manera; sobra lo para  de sert seu ni mara no s’ensutzarà; 12 ni 
Lv 21,14  publica no la pendrà, sinó infanta  de son poble. 15 No mescla la generació de 
Lv 21,15  poble. 15 No mescla la generació  de son llinatge ab vulguar de la sua gent, 
Lv 21,15  de son llinatge ab vulguar  de la sua gent, car yo sóm lo Senyor qui  
Lv 21,17  dient: 17 –Digues a Aron: »Hom  de la tua sament per companyes qui haurà  
Lv 21,18  servey. Si orp serà o renquelós,  de poquesa o asent gran o nas tort, 19 si  
Lv 21,21 tranquat, 21 nengú qui haurà màcula  de la sament da Aron no s’acosta a  
Lv 22,2  e als fills d’él que’s guarden  de aquelles coses qui són santificades  
Lv 22,2  qui són santificades dels fills  de Ysrael, e no ensutzen lo nom dels  
Lv 22,3  a ells e aquells qui vendran aprés  de ells: »Tot hom qui s’acostarà de  
Lv 22,3  de ells: »Tot hom qui s’acostarà  de vostre generació en aquelles coses que  
Lv 22,3  són e que prasenten los fills  de Ysrael al Senyor en lo qual ha  
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Lv 22,4  Senyor. Yo sóm lo Senyor. 4 »Homa  de la sament de Aron que serà llebrós o  
Lv 22,4 sóm lo Senyor. 4 »Homa de la sament  de Aron que serà llebrós o malalt per flux 
Lv 22,4  que serà llebrós o malalt per flux  de sament, no mengerà de aquelles coses  
Lv 22,4  per flux de sament, no mengerà  de aquelles coses que santifiquades són a  
Lv 22,4  toquarà inmunda sobra cosa morta  de la qual ix sament axí com de  
Lv 22,4  morta de la qual ix sament axí com  de participament, 5 e qui toquarà  
Lv 22,6 inmunda fins al vespre e no mengerà  de les coses qui santifiquades són; e com  
Lv 22,7  lo sol, llevors és mundat, mengerà  de les coses santificades, car vianda sua  
Lv 22,8  sua és. 8 Caygut mort ni pres  de bèstia no mengerà ni’s poŀluyrà en  
Lv 22,10  10 »Nengun estranger no mengerà  de les coses santifiquades; [*] lo llogat  
Lv 22,10  treball per lo sacerdot no mengerà  de aquelles coses; 11 mas aquell que lo  
Lv 22,11  comprarà e lo qui serà servacial  de la sua casa, aquests ne mengeran. 12 Si 
Lv 22,12  del pobla serà donade per muller,  de les coses que santificades són no  
Lv 22,12  són no mangerà ni tanpoch  de les promeyes; 13 e si en altra manera,  
Lv 22,13  sens fills, tornada serà a le case  de son para axí com de poquesa solia  
Lv 22,13  serà a le case de son para axí com  de poquesa solia astar, serà provaÿde de  
Lv 22,13  poquesa solia astar, serà provaÿde  de les viandes de son para. Nengú  
Lv 22,13 astar, serà provaÿde de les viandes  de son para. Nengú astranger no ha  
Lv 22,13  Nengú astranger no ha llibertat  de menyar. 14 »Ne qui mengerà de les coses 
Lv 22,14  de menyar. 14 »Ne qui mengerà  de les coses santifiquades per ignorància, 
Lv 22,15  les coses santificades dels fills  de Ysrael que prasenten al Senyor, 16 que  
Lv 22,16  ventura no sostenguen la malvestat  de son peccat com coses santificades  
Lv 22,18  e a sos fills e a tots los fills  de Ysrael. Diràs a ells: »Hom de la casa  
Lv 22,18 fills de Ysrael. Diràs a ells: »Hom  de la casa de Ysrael e dels estrangers qui 
Lv 22,18  Diràs a ells: »Hom de la casa  de Ysrael e dels estrangers qui habiten  
Lv 22,19 Mascla sens màcula serà dels bous o  de ovelles o de cabres; 20 si màcula  
Lv 22,19  serà dels bous o de ovelles o  de cabres; 20 si màcula haurà, no la  
Lv 22,21  o voluntàriament, presentant axí  de bous com de ovelles, sens màcula la  
Lv 22,21  presentant axí de bous com  de ovelles, sens màcula la presentarà que  
Lv 22,25  manera no façats. 25 De la mà  de l’estranger no presentareu pans al Déu 
Lv 22,27  per VII dies serà sots la mamella  de la mara llur, e al VIIIè dia d’equí  
Lv 22,32  sia santificat enmig dels fills  de Ysrael. Yo sóm lo Senyor qui santifique 
Lv 22,33  a vosaltres, 33 e us he trets  de la terra de Agipte perquè fos a  
Lv 22,33  33 e us he trets de la terra  de Agipte perquè fos a vosaltres en Déu.  
Lv 23,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  de Ysrael. Diràs a ells: »Aquestes són les 
Lv 23,3  lo dia VIIè reposareu, car disapta  de repòs és, e serà anomenat sant. Nenguna 
Lv 23,7  a vosaltres [*] sant; nenguna obra  de servici no fareu en aquell, 8 e  
Lv 23,8  pus sant, e en aquell nenguna obra  de servir no fareu. 9 E parlà lo Senyor a  
Lv 23,10  les messes, portareu los monolls  de les spigues promeyes de les vostres  
Lv 23,10 los monolls de les spigues promeyes  de les vostres messes al sacerdot, 11 lo  
Lv 23,11  piadors en vosaltres l’altra dia  de disapta, e santifiquarà aquell. 12 E en 
Lv 23,12  serà tellat I anyell sens màcula,  de I ayn, en holocaust del Senyor, 13 e  
Lv 23,13  seran presentats ab ell: II delmes  de sèmola comoltada ab oli en perfum del  
Lv 23,13 Senyor e olor molt suau; presenterà  de sert vi, la quarta part de I [*]. 14  
Lv 23,13  de sert vi, la quarta part  de I [*]. 14 »Pa ni farina no mengereu de  
Lv 23,14 I [*]. 14 »Pa ni farina no mengereu  de les messes fins que la presentareu al  
Lv 23,15  vostres. 15 »Comtareu, donchs,  de l’altra dia del disapte en lo qual  
Lv 23,15  lo qual haveu presentade la guarba  de les promeyes per VII setmanes plenes,  
Lv 23,16  plenes, 16 fins a l’altre dia  de compliment de setmana setena, ço és, L  
Lv 23,16  fins a l’altre dia de compliment  de setmana setena, ço és, L dies, e axí  
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Lv 23,17  sacrifici novell al Senyor 17  de totes habitacions vostres: II pans de  
Lv 23,17  totes habitacions vostres: II pans  de promeyes de II delmes de sèmola llevade 
Lv 23,17  vostres: II pans de promeyes  de II delmes de sèmola llevade de llevat,  
Lv 23,17  II pans de promeyes de II delmes  de sèmola llevade de llevat, los quals  
Lv 23,17  de II delmes de sèmola llevade  de llevat, los quals coureu en promeyes al 
Lv 23,20  llevat aquells lo sacerdot ab pans  de promícies devant lo Senyor, daran lloch 
Lv 23,21  dia festa molt santa; nenguna obra  de servici no fareu en aquell. Custum per  
Lv 23,22  que haureu saguades les messes  de vostra terra, no les saguareu fins a  
Lv 23,24 a Moysèn dient: 24 –Parla als fills  de Ysrael: »En lo mes VII, en lo primer  
Lv 23,25  serà nomanat sant. 25 Nenguna obra  de servici no fareu en ell, e presentareu  
Lv 23,27  a Moysèn dient: 27 –Lo dia desè  de aquest mes setè, dia de perdonansa sarà 
Lv 23,27  dia desè de aquest mes setè, dia  de perdonansa sarà e de molt gran festa  
Lv 23,27  mes setè, dia de perdonansa sarà e  de molt gran festa [*], e aflegireu les  
Lv 23,28  Nenguna obra no fareu en lo temps  de aquest dia, car dia serà en lo qual vos 
Lv 23,28  a Déu perquè hage mercè lo Senyor  de vosaltres. 29 Tota ànima qui no serà  
Lv 23,29  aflegida en aquest dia, perhirà  de sos pobles, 30 e aquella qui nenguna  
Lv 23,30  nenguna obra farà, deliré aquella  de son poble; 31 per què res de obra no  
Lv 23,31  de son poble; 31 per què res  de obra no fareu en aquell. Custum bo per  
Lv 23,32  e habitasions vostres; 32 disapte  de rapòs és, e aflagireu les vostres  
Lv 23,34 a Moysèn dient: 34 –Parla als fills  de Ysrael: Del quinsèn dia de aquest mes  
Lv 23,34  fills de Ysrael: Del quinsèn dia  de aquest mes VII seran les festes dels  
Lv 23,35 molt gran e molt sant. Nenguna obra  de servey no fareu en ell, 36 e per VII  
Lv 23,36  holocaust al Senyor, car és dia  de ajustance; nenguna obra de servici no  
Lv 23,36  és dia de ajustance; nenguna obra  de servici no fareu en ell. 37 »Aquestes  
Lv 23,38  soleu lo dia del disapta, e meyns  de vostres vots e promeses e donatius al  
Lv 23,39  setè, quant ajustareu los fruyts  de la terra, fareu festa del Senyor per  
Lv 23,39  e lo dia VIIIè serà disapte, dia  de rapòs, 40 e pendreu a vosaltres lo  
Lv 23,40  a vosaltres lo primer dia fruyt  de arbre molt bell, e brots del palmer, e  
Lv 23,40  bell, e brots del palmer, e rams  de arbre spes de fulla, e sàlzer del  
Lv 23,40  del palmer, e rams de arbre spes  de fulla, e sàlzer del torrent, e alegrar  
Lv 23,42 fareu 42 e rapozareu en les casades  de rama per VII dies. Tots aquells qui  
Lv 23,42  VII dies. Tots aquells qui seran  de la generació de Ysrael habitaran en les 
Lv 23,42  aquells qui seran de la generació  de Ysrael habitaran en les casades de les  
Lv 23,42  de Ysrael habitaran en les casades  de les cabanes, 43 perquè sàpien los que  
Lv 23,43 perquè sàpien los que vendran aprés  de vosaltres que en cabanes fiu habitar  
Lv 23,43  en cabanes fiu habitar los fills  de Ysrael com los traguí de la terra de  
Lv 23,43  los fills de Ysrael com los traguí  de la terra de Agipta. Yo sóm lo Senyor  
Lv 23,43  Ysrael com los traguí de la terra  de Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 44 
Lv 23,44  les festes del Senyor als fills  de Ysrael. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E parlà 
Lv 24,2  a Moysèn dient: 2 –Mane als fills  de Ysrael que aporten a tu oli de olives  
Lv 24,2  de Ysrael que aporten a tu oli  de olives molt pur e net per cremar en les 
Lv 24,3  continuadament. 3 Fora lo vel  de testimoni, en lo tabernaccla de  
Lv 24,3 vel de testimoni, en lo tabernaccla  de amistansa, posarà aquelles Aron de  
Lv 24,3  de amistansa, posarà aquelles Aron  de vespres al matí devant lo Senyor a  
Lv 24,5 en prasència del Senyor. 5 »Pendràs  de sert sèmola e couràs de aquella XII  
Lv 24,5  5 »Pendràs de sert sèmola e couràs  de aquella XII pans que cadescú haurà II  
Lv 24,6  haurà II delmes, 6 dels quals  de VI en VI desà e dellà sobra la taula  
Lv 24,7  pur perquè sia pa en ramenbrament  de la oferació del Senyor. 8 »Per cascuns  
Lv 24,8  lo Senyor, rehebuts dels fills  de Ysrael de amistansa per a tostemps, 9 e 
Lv 24,8  rehebuts dels fills de Ysrael  de amistansa per a tostemps, 9 e seran de  
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Lv 24,9 amistansa per a tostemps, 9 e seran  de Aron e de sos fills perquè’ls mengen  
Lv 24,9 per a tostemps, 9 e seran de Aron e  de sos fills perquè’ls mengen en lloch  
Lv 24,9  sants és del sacrifici del Senyor,  de dret per a tots temps. 10 »E veus que  
Lv 24,10  10 »E veus que axit és un fill  de una dona de Ysrael que engendrat havia  
Lv 24,10  que axit és un fill de una dona  de Ysrael que engendrat havia de un hom  
Lv 24,10  dona de Ysrael que engendrat havia  de un hom agipcià entra los fills de  
Lv 24,10  de un hom agipcià entra los fills  de Ysrael, barallà’s en les tendes ab un  
Lv 24,10  barallà’s en les tendes ab un hom  de Ysrael, 11 e com blesmàs lo nom del  
Lv 24,11  ’s la mara d’ell Salumich filla  de Ebrí, del trip de Dan. 12 E matéran  
Lv 24,11  Salumich filla de Ebrí, del trip  de Dan. 12 E matéran aquell en prasó fins  
Lv 24,15 aquell tot lo poble. 15 E als fills  de Ysrael parlaràs: »Hom qui maleyrà lo  
Lv 24,16  peccat, 16 e qui blestomarà lo nom  de nostre Senyor, de mort muyra, ab pedres 
Lv 24,16 blestomarà lo nom de nostre Senyor,  de mort muyra, ab pedres sia allapidat per 
Lv 24,16  que blestomerà lo nom del Senyor,  de mort muyra, ab pedres sia allapidat. 17 
Lv 24,17  17 »Qui farirà e matarà hom,  de mort muyra. 18 Qui farirà e matarà  
Lv 24,19 farà alguna farida o naffra a nengú  de son proïsma, axí com ha fet axí sia fet 
Lv 24,20  haurà donada, aytal la sostendrà e  de açò serà destret. 21 »Qui matarà  
Lv 24,22 vosaltres, vulles que sia palagrí o  de son proïsma qui haurà peccat, car yo  
Lv 24,23 vostre. 23 E perlà Moysèn als fills  de Ysrael, e aduguéran aquell qui havia  
Lv 24,23  destrenguéran. E faéran los fills  de Ysrael axí com havia manat lo Senyor a  
Lv 25,1  nostre Senyor a Moysèn en lo mont  de Sinaý dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 25,2  de Sinaý dient: 2 –Parla als fills  de Ysrael e diràs a ells: »Quant intrats  
Lv 25,5  terra no les culliràs, e los reÿms  de les tues promeyes no’ls colliràs, car  
Lv 25,5  no’ls colliràs, car ayn del rapòs  de la terra és. 6 E seran a vosaltres en  
Lv 25,8  nexen daran pastura. 8 »Comteràs  de sert a tu VII setenes d’ayns, qui són  
Lv 25,9 mes en lo Xèn dia del mes, en temps  de misericòrdia en tota la vostra terra.  
Lv 25,10  has Remició a tots los habitadors  de la tua terra, car ell és jubileu, [*] e 
Lv 25,11  que hy nexeran, e les promeyes  de la verema no les collireu 12 per la  
Lv 25,12 les collireu 12 per la santificació  de l’ayn jubileu, e prestament collides  
Lv 25,14  lo teu frara, mas segons lo comte  de l’ayn jubileu compraràs d’ell; 15  
Lv 25,19  no tament †sumptuositat†  de nengú. 20 La qual cosa si direu: “Què  
Lv 25,21  vosaltres lo VIè ayn, e farà fruyt  de III ayns, 22 e sembrareu l’ayn VIIIè e 
Lv 25,23  mengereu les velles. 23 »La terra  de sert no’s vendrà a totstemps, car mia  
Lv 25,24  meus sou, 24 per què tota la regió  de vostre poceció sots pacta de  
Lv 25,24  regió de vostre poceció sots pacta  de restetuhació serà venuda. 25 »Si esent  
Lv 25,29  29 »Qui vendrà casa dins los murs  de la ciutat haurà llicència de rembra-  
Lv 25,29  murs de la ciutat haurà llicència  de rembra-la dins lo temps de un ayn. 30 
Lv 25,29  de rembra-la dins lo temps  de un ayn. 30 E si no l’haurà rehemuda en 
Lv 25,31 la casa que no ha muralla, per dret  de camps serà venuda, que si abans remuda  
Lv 25,33  a llurs senyors, car les cases  de les ciutats dels llevítichs en llochs  
Lv 25,33  ciutats dels llevítichs en llochs  de possecions són entre los fills de  
Lv 25,33  de possecions són entre los fills  de Ysrael, 34 e les viles fora ciutat d’  
Lv 25,35  atendrit serà ton frara e malalt  de mans, rebràs aquell axí com estranger e 
Lv 25,37  ell ab uzura, ni sobresabundàncies  de fruyts no rasebràs, 38 car yo sóm lo  
Lv 25,38  Senyor Déu vostre qui us he aduyts  de la terra de Agipta perquè donàs a  
Lv 25,38 vostre qui us he aduyts de la terra  de Agipta perquè donàs a vosaltres la  
Lv 25,38  perquè donàs a vosaltres la terra  de Canahan e fos Déu vostre. 39 »Si de  
Lv 25,39 de Canahan e fos Déu vostre. 39 »Si  de pobresa destret vendrà a tu ton frara,  
Lv 25,39  a tu ton frara, no’l destrenyaràs  de servitut axí com als esclaus, 40 mas  
Lv 25,41  a le sua generació e posseció  de sos pares, 42 car mos esclaus són, yo  
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Lv 25,42 car mos esclaus són, yo’ls he tret  de la terra de Agipta, no vendran ab títol 
Lv 25,42  són, yo’ls he tret de la terra  de Agipta, no vendran ab títol de esclaus. 
Lv 25,42  de Agipta, no vendran ab títol  de esclaus. 43 No aflaguesques a aquell  
Lv 25,44  e esclaves sien a vosaltres  de les nasions que entorn de vosaltres són 
Lv 25,44 vosaltres de les nasions que entorn  de vosaltres són 45 e dels estrangers qui  
Lv 25,45  van palegrinant entra vosaltres o  de aquells qui nats foren en vostra terra: 
Lv 25,46  haureu per asclaus, 46 e ab dret  de haratatge los rametreu als succeÿdors e 
Lv 25,47 ·s raforcerà devers vosaltres la mà  de l’estranger e del palagrí, e, vengut a 
Lv 25,47 meyns, vendrà’s ton frara o a’lgú  de son llinatge, 48 aprés de la venda sa  
Lv 25,48  o a’lgú de son llinatge, 48 aprés  de la venda sa pot raembra; qualsevulla de 
Lv 25,48  venda sa pot raembra; qualsevulla  de sos frares lo reembrà, 49 o son oncla  
Lv 25,49  frares lo reembrà, 49 o son oncla  de part de para o de part de mara, e son  
Lv 25,49  lo reembrà, 49 o son oncla de part  de para o de part de mara, e son cozí  
Lv 25,49  49 o son oncla de part de para o  de part de mara, e son cozí acostat de  
Lv 25,49 son oncla de part de para o de part  de mara, e son cozí acostat de parentiu; e 
Lv 25,49 de part de mara, e son cozí acostat  de parentiu; e si ell se porà rembra, fer  
Lv 25,50  a pasar fins l’ayn del jubileu, e  de la moneda per la qual era vanut se  
Lv 25,50  llevarà [*] serà-li comtat a raó  de lloguer; 51 e si més muntarà los anys  
Lv 25,52  compte ratrà-li lo preu; 52 e si  de poch, poserà conte ab ell segons lo  
Lv 25,55  55 »Car meus són tots los fills  de Ysrael, los quals he trets de la tera  
Lv 25,55 fills de Ysrael, los quals he trets  de la tera de Agipta. 26,Tit  1 »Yo sóm lo 
Lv 25,55  los quals he trets de la tera  de Agipta. 26,Tit  1 »Yo sóm lo Senyor  
Lv 26,4 la terra engenrarà son brotament, e  de fruyts los arbres seran complits; 5  
Lv 26,5  seran complits; 5 reebrà la betuda  de les messes la venema, e la venema  
Lv 26,8  devant vosaltres, 8 pasaguiran V  de vosaltres a C estrangers, e C de  
Lv 26,8  V de vosaltres a C estrangers, e C  de vosaltres a XM, e cauran los vostros  
Lv 26,10  mengereu les coses molt pus velles  de les belles, e les coses velles,  
Lv 26,11  11 Posaré lo meu tabernaccla enmig  de vosaltres e no us meynspresarà la mia  
Lv 26,13  Senyor Déu vostre, qui us he tret  de la terra dels agipcians perquè no  
Lv 26,13  ells, qui he trencades les cadenes  de vostros caps perquè caminàceu tots  
Lv 26,16 mi, e anullareu lo meu pacta, 16 yo  de sert aquestes coses faré a vosaltres:  
Lv 26,19 peccats, 19 e trenquaré la supèrbia  de la vostra duresa, e donaré cel a  
Lv 26,19  axí com a fferro, e la terra  de asser 20 [*] destrovida, vostre treball 
Lv 26,24  per lo contrari ab mi, 24 yo  de sert caminaré ab vosaltres per lo  
Lv 26,25  sobre vosaltres espaza vengedora  de la mia amistanse o pacte. E com haureu  
Lv 26,25 siutats, tramatré pastalència enmig  de vosaltres, e sareu lliurats en les mans 
Lv 26,26 e aprés que hauré trenquat lo bastó  de vòstron pa, axí que X dones quoguessen  
Lv 26,28  vosaltres e corregir-vos-he  de VII plagues per vostres peccats, 29 axí 
Lv 26,29  29 axí que mengeu les carns  de vostres fills e de vostres filles. 30  
Lv 26,29 mengeu les carns de vostres fills e  de vostres filles. 30 Destrohiré les altes 
Lv 26,30 trancaré; caureu entre les caygudes  de les vostres ýdoles, e la mia ànima vos  
Lv 26,32 anamichs vostros com los habitadors  de aquella seran deperduts, 33 e vosaltres 
Lv 26,34 los llurs disaptes en tots los dies  de la sua soladat, quant sereu 35 en la  
Lv 26,35 disaptes e raposarà en los disaptes  de sa soladat, per tant con no ha reposat  
Lv 26,36 habitàveu en aquella. 36 »E los que  de vosaltres romandran donaran pahor en  
Lv 26,36 dels contraris; los spaordirà lo so  de la fulla volant, e axí fogiran com si  
Lv 26,37  axí com fogint a batalles. Nengú  de vosaltres als anemichs contrestar no  
Lv 26,39  vos consumrà. 39 La qual cosa si  de aquests nenguns na romandran,  
Lv 26,39  han en lurs malvestats en la terra  de sos anemichs, e per los peccats de lurs 
Lv 26,39  de sos anemichs, e per los peccats  de lurs pares e seus seran aflagits, 40  
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Lv 26,40  aflagits, 40 entrò que’s peniden  de llurs malvestats e de sos mals, ab los  
Lv 26,40  ’s peniden de llurs malvestats e  de sos mals, ab los quals se són capgirats 
Lv 26,40  quals se són capgirats e llunyats  de mi e han caminat per lo contrari a mi.  
Lv 26,42  llurs, 42 e ramenbrar-m’he  de la amistansa e pacte que fermí ab Jacob 
Lv 26,42  pacte que fermí ab Jacob e Isach e  de Abram, de la terra de sert ma menbraré, 
Lv 26,42  fermí ab Jacob e Isach e de Abram,  de la terra de sert ma menbraré, 43 la  
Lv 26,42  e Isach e de Abram, de la terra  de sert ma menbraré, 43 la qual com serà  
Lv 26,44  ni axí poch no’ls avorriré perquè  de tot sien destroÿts e que fos trenquat  
Lv 26,44  ab ells, car yo sóm lo Senyor Déu  de ells, 45 e ramenbrar-m’he de la mia  
Lv 26,45 Déu de ells, 45 e ramenbrar-m’he  de la mia amistanse primera quant los  
Lv 26,45  amistanse primera quant los traguí  de la terra de Agipta en presència de les  
Lv 26,45  quant los traguí de la terra  de Agipta en presència de les gens perquè  
Lv 26,45  de la terra de Agipta en presència  de les gens perquè fos Déu de ells. Yo sóm 
Lv 26,45  de les gens perquè fos Déu  de ells. Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests són 
Lv 26,45  Senyor entra si e entra los fills  de Ysrael en lo mont de Sinaý per la mà de 
Lv 26,45  los fills de Ysrael en lo mont  de Sinaý per la mà de Moysèn. 27,Tit  
Lv 26,45  en lo mont de Sinaý per la mà  de Moysèn. 27,Tit Capítol XXVII 1 E parlà  
Lv 27,2  a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  de Ysrael e diràs a ells: »Hom qui haurà  
Lv 27,2  ells: »Hom qui haurà fet promesa e  de bona voluntat haurà atorgat a Déu la  
Lv 27,3  donarà lo preu: 3 Si serà mascla  de XX ayns fins als LX ayns, donarà L  
Lv 27,3  fins als LX ayns, donarà L sicles  de argent a le mesura del santuari; 4 e si 
Lv 27,6 donarà XX sicles; la fembra, X. 6 E  de un mes fins al V ayn, per mascla seran  
Lv 27,15  rembra, donarà la sinquena part  de la estima desobre e haurà la casa. 16  
Lv 27,16  haurà la casa. 16 »Lo qual si camp  de la sua posseció prometrà e santifiquarà 
Lv 27,16  al Senyor, segons la mesura  de la sament serà estimat lo preu: si XXX  
Lv 27,16  estimat lo preu: si XXX mesures  de ordi serà sembrada la terra, per XL  
Lv 27,16  sembrada la terra, per XL sicles  de argent serà venuda. 17 Si tentost de l’ 
Lv 27,17  argent serà venuda. 17 Si tentost  de l’ayn comensat del jubileu prometrà lo 
Lv 27,18  18 mas, en altra manera, aprés  de algun temps, llevarà lo sacerdot la  
Lv 27,19  afagir-hi-ha la sinquena part  de la picúnia estimada e poceyrà aquell;  
Lv 27,22  22 »Si lo camp comprat e no  de la poceció dels mayors serà santificat  
Lv 27,29  per l’hom, no’s rembrà, mas  de mort morrà. 30 »Tots delmes de la  
Lv 27,30  mas de mort morrà. 30 »Tots delmes  de la terra, [*] dels blats, vulles dels  
Lv 27,31  anadir-hi-ha la quinta part  de aquells. 32 Tots los delmes dels bous e 
Lv 27,32  32 Tots los delmes dels bous e  de ovelles e de cabra que sots la verga de 
Lv 27,32 los delmes dels bous e de ovelles e  de cabra que sots la verga de pastor  
Lv 27,32  e de cabra que sots la verga  de pastor passen, tot quant dehè vendrà  
Lv 27,34  lo Senyor a Moysèn e als fills  de Ysrael en lo munt de Sinaý. Expl Ací  
Lv 27,34  e als fills de Ysrael en lo munt  de Sinaý. Expl Ací acaba lo terç libra, de  
Lv Expl Sinaý. Expl Ací acaba lo terç libra,  de Llivítich.  
Ex 2,10  lo nom de aquell Moysèn dient:  «De la ayga l’havia tret.» 11 E en  
Ex 14,15  vosaltres. 15 E dix Déu ha Moysèn:  –De què’t clames a mi? Parle als fills de 
Ex 36,16  axí éran de una matexa masura. 16  De les quals ell junyí V a una part e VI a 
Ex 36,23  les taules del tabernaccla. 23  De les quals n’havia XX de plage de  
Lv 8,35  que complats vostro sacrifici. 35  De dia e de nit e starets en lo  
Lv 18,21  [*] no seràs ensutzat. 21  »De la tua sament, fill o filla no donaràs 
Lv 21,7  e per tant sants seran. 7  »De lloch sutze ni desonest no pendran  
Lv 22,25 açò en nenguna manera no façats. 25  De la mà de l’estranger no presentareu  
Lv 26,16 ulls e desseque les vostres ànimes;  debades sembrareu la sament, que per los  
Ex 4,7 e trach-le’n sane axí com s’era  debans. 8 –E serà si no creuran a tu e no  
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Ex 5,7  ne llenya per coura-les axí com  debans faÿets, mas que ells vajen cullir  
Ex 11,6  terra de Egipte, tal que no fo  debans ne serà aprés; 7 e de tots los  
Lv 1,7  del foch ab sos alcles de llenya  debans conponides, 8 e los [*] que són  
Ex 22,10  e tota bèstia a guardar, e morrà e  debeliterà o serà presa per altre, e  
Ex 2,12 frares, qui era hebreu, 12 e guordà  deçà e dellà, e viu que no hy havia null  
Ex 17,12  e Aron e Hur sofarien les mans, un  deçà e altre dellà. E foren ses mans  
Lv 26,7  passaguireu los vostros anemichs e  decauran devant vosaltres, 8 pasaguiran V  
Lv 26,37  nengú no persaguint-los 37 e  decauran cascú desobre sos frares axí com  
Lv 26,17  la mia faç contra vosaltres e  decaureu devant vostres contraris, e  
Lv 15,3  que hom toch la carn de aquell qui  deccorre, aytale humor és lleig. 4 Tota la 
Lv 18,3  la regió de Canahan, a le qual yo  dech metra a vosaltres, no obrereu, ne en  
Lv 20,6  de son pobbla. 6 »L’ànima qui’s  declinarà als encantadors e als ydolatres  
Ex 23,6  -l’has a llevar ab ell. 6 No’t  declinaràs en lo juý del pobre. 7 Fogiràs  
Lv 19,31  Yo sóm lo Senyor. 31 »No us  declineu als encantadós ni dels ýdolas res 
Ex 15,8  són ajustades les aygües. La ona  decorrech e estech, als abizos foren  
Lv 1,15  que sia trencat lo cuyr, e lléxan  decórrer la sanch sobra l’altar a la part 
Lv 5,9 de la sanch de aquell romandrà face  decórrer al fonament de l’altar, cor per  
Lv 12,7 per aquella, e axí serà mundada del  decorriment de la sanch sua. Aquesta és la 
Ex 30,3  3 e cobriràs ell d’or net, axí  dedins com per les espatlles entorn d’ell 
Ex 37,1 e mig. E cobrí-la tota de pur or,  dedins e defora. 2 E féu a’quella un  
Lv 4,8  axí aquell [*] aquell qui és  dedins: 9 dels dos llombles e la tela qui  
Lv 14,41  inmunda, 41 e la casa farà raura  dedins pertot, e farà gitar la rahadura  
Ex 18,25  poble, tribuns e senturions e [*]  deenas 26 qui jutyassen lo poble tots  
Lv 14,10 I ovella d’un ayn sens taque e III  deenes de sèmola en sacrifici, que sia  
Lv 6,13  perdurabla que null temps no deu  defallir en l’altar. 14 »Aquesta és la  
Ex 2,17  -les. E llevà’s Moysès e  defançà les infantes e abeurà les ovelles. 
Ex 2,19  diguéran: –Un homa agepcià nos ha  defeses de les mans dels pastors, e encara 
Ex 9,19  tot ço e quant serà trobat al camp  defora que no serà ajustat, serà mort per  
Ex 12,46  e no traurets de la carn d’equell  defora, ne no trenquarets os de aquell. 47 
Ex 21,19  malaltia, 19 si’s llevarà e irà  defora sobre son bestó, serà ignosent  
Ex 25,11 E cobriràs ella del fin aur, dins e  defora, e feràs desobre una corona, un  
Ex 28,26 l’ephot en la ragió dels muscles e  defora. 27 E faràs dos anells d’or e  
Ex 29,14  e totes ses manudalles cremaràs  defora de la posada per ço cor per peccat  
Ex 33,7  pres son tabernacla e tes-lo  defora la posada, e apellà lo nom de  
Ex 33,10  E astaven ells aquí e adoraven  defora llurs tabernaccles. 11 Parlava  
Ex 37,1 cobrí-la tota de pur or, dedins e  defora. 2 E féu a’quella un cercla d’or  
Ex 40,12  dels sants. 12 »E acostaràs Aron  defora del tabernacla del testimoni e sos  
Lv 6,11 e pendrà les sendres e traurà-les  defora de la albergada, e posar-les-ha 
Lv 8,4  tot lo pobla a le porta [*]. 4 [*]  defora, 5 e dix: –Aquesta és la paraula  
Lv 8,17  e sa carn e sa femta cremà en foch  defora l’albergada, axí com li havia  
Lv 10,5  guonelles de lli, e gitaren-los  defora axí com los fo menat. 6 E parlà  
Lv 14,8 pot intrar en la albergada, e siurà  defora la sua tenda VII dies; 9 e en lo  
Lv 18,9  de part de mara, la qual en casa o  defora case és engendrade, no la  
Ex 10,26  Déu nostre, car nós no sebem què  degam sacrificar entrò que’l loch siam  
Ex 23,18  devant lo Senyor ton Déu. 18 »No  degollaràs sobre lo llevat la sanch de mon 
Lv 8,24  de la sanch de l’ariet que havia  degollat, e toquà’ls en lo estrem de la  
Ex 21,13  meta’l hom en loch en lo qual no  degua fogir. 14 E si algú aguoytarà  
Lv 20,21 la muller de son germà farà cosa no  deguda, car la verguonya de son frara ha  
Ex 18,20  del colre, e la via per la qual  deguen entrar, e le obre que deguen fer.  
Ex 18,20  qual deguen entrar, e le obre que  deguen fer. 21 Donchs, triha de tot lo  
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Lv 13,59  e de totes coses sots pel, com se  deguen mundar o comdepnar. 14,Tit Capítol  
Lv 10,18  de aquell a le santadat, e vós  deguérets menyar ella en lo santuari, axí  
Lv 3,8 és, en lo cap del sacrifici, e puys  deguoll-lo devant la tenda del  
Lv 4,24  mà sobra lo cap de aquell, e puys  deguoll-lo en lo lloch on solen  
Lv 4,29 sa oferena la qual és per peccat, e  deguoll aquella en lloch de l’holocaust,  
Lv 6,30  és, 30 e tota la oferena que’s  deguoll per peccat de la qual se portarà  
Lv 14,5 fust de sedra, vermell e hysop. 5 E  deguoll la un dels aucells en un vaxell de 
Lv 16,11 e prech per si e per la sua casa, e  deguoll aquell. 12 E prenga lo ensencer e  
Lv 3,13 la sua mà sobra lo cap de aquella e  deguolla en lo tabernacla en la intrade  
Lv 4,33 pos la mà sobra lo cap de aquella e  deguolla-la en lo loch on solien  
Lv 8,15  mans sobre lo cap d’equell, 15 e  deguollà aquell. E pres Moysèn la sanch e  
Lv 8,19  Aron e sos fills les mans. 19 E  deguollà aquell e escampà la sanch d’  
Lv 9,8  Aron se acostà a l’altar e  deguollà lo vadell per lo seu peccat, 9 la 
Lv 9,12  de la albergade. 12 E sacrificà e  deguollà lo holocaust de sacrifici, e sos  
Lv 9,15 lo cabrit del sacrifici del poble e  deguollà’l e sacrificà’l axí com lo  
Lv 9,18  estés lo holocaust del matí. 18 E  deguollà lo bou e l’ariet en sacrifici  
Lv 3,1 és a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E si  deguolladura de pasificament serà lur do,  
Lv 3,3  de l’altar, 3 e ofiren de la  deguolladura del pasificament en oferta a  
Lv 3,6 la llur oferta serà de ovelles e la  deguolladura serà per pasificament, sia  
Lv 3,9  de l’altar, 9 e puys ofiren la  deguolladura del pasificament per  
Ex 29,16  sobre lo cap de aquell, 16 e puxes  deguollar-l’has. E pendràs de la sanch  
Lv 4,24  deguoll-lo en lo lloch on solen  deguollar devant nostre Senyor los  
Lv 4,33  deguolla-la en lo loch on solien  deguollar los holocausts del sacrifici. 34 
Lv 14,13  E deguollarà l’enyell là on solen  deguollar la oferta per lo peccat e lo  
Lv 3,2  sobra lo cap del seu sacrifici, e  deguollarà aquell en la intrade del  
Lv 4,4  la sua mà sobre lo cap de aquell e  deguollarà aquell al Senyor. 5 E pendrà de 
Lv 14,13  totes les coses devant Déu. 13 E  deguollarà l’enyell là on solen deguollar 
Lv 14,19  lo sacrifici per peccat, e adonchs  deguollarà lo holocaust 20 e posarà aquell 
Lv 14,25  e llevar-los-ha ensemps, 25 e  deguollarà l’enyell e de la sanch de  
Lv 1,5  e a ell pus profitós. 5 E  deguollaran lo vadell devant nostre  
Lv 7,2 sants és, 2 per amor de açò allà on  deguollaran lo holocaust deguollaran e  
Lv 7,2  allà on deguollaran lo holocaust  deguollaran e sacrificaran per la colpa, e 
Ex 29,11  mans sobra lo cap de aquell. 11 E  deguollaràs aquell devant nostra Senyor,  
Ex 34,25  Déu III vegades en l’ayn. 25 »No  deguollaràs sobra levat sanch de ton  
Lv 6,25 lo loch on se oféran los holocausts  deguollaràs devant Déu, sant dels sants  
Ex 12,21  animal per conpanyes vostres, e  deguollarets a ell per la Pasque. 22 E  
Lv 1,11  ofiran-lo sens màculla, 11 e sia  deguollat al llats de l’altar qui  
Lv 4,15  lo Senyor, e com lo vadell serà  deguollat devant nostre Senyor, 16 lo  
Lv 5,9  no li sia esquinsat, 9 e puys sia  deguollat e escamp de la sanch de aquell  
Lv 8,23  Aron e sos fills. 23 E com l’hach  deguollat Moysèn, pres la sanch de aquell  
Lv 9,4  bou e l’ariet per pasificament, e  deguollat aquells devant lo Senyor en  
Lv 14,6  benyaràs en la sanch de l’ocell  deguollat. 7 E de açò salpusch aquell qui  
Lv 14,14  de la sanch del sacrifici que és  deguollat per la colpa, e posar-n’ha en 
Lv 14,50  e grana e hysop. 50 E com haurà  deguollat la un pardal en un test sobra  
Lv 16,15  a orient. 15 »E com haurà  deguollat lo cabrit per lo peccat del  
Lv 16,27  27 E lo tor e lo cabrit que seran  deguollats per peccat, dels quals és  
Lv 17,5  del tabernaccla del testimoni; e  deguollen aquelles prasentalles  
Lv 17,7  al Senyor. 7 E d’equí avant no  deguollen nengunes presentalles de totes  
Lv 20,2 mort morrà; lo poble de la terra lo  deguollerà o allepidarà, 3 e yo posaré la  
Lv 27,32  verga de pastor passen, tot quant  dehè vendrà serà santificat al Senyor, 33  
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Ex 18,21  de sinquantenes e prínceps de  dehenes, 22 los quals jutgen lo poble  
Lv 20,23  de les nacions les quals yo  deig foragitar devant vosaltres, car totes 
Ex 17,12  prenguéran pedres e portaren-les  dejús ell, e ell seya, e Aron e Hur  
Ex 20,4  en los sels desús ne en la terra  dejús [*]. 5 »No adoraràs ni soplicaràs  
Ex 21,20  serf o sa serva ab verga e morrà  dejús sa mà, digna serà de crim; 21 mas si 
Ex 23,5  E si veuràs aze de ton amich jaent  dejús son càrrech, no trespasaràs oltre,  
Ex 38,4 E féu †a la ara† a manera de arret,  dejús aquesta fou atressí [*] de aram [*]; 
Ex 40,30 ses mans e sos peus 30 com intraren  dejús lo traginat de la covinensa e  
Lv 3,5  demunt de les llenyes, e lo foch  dejús posat, en oferta en odor suau al  
Lv 14,37  verda o vermella e la lur visió  dejús la paret, 38 axirà lo prevera de la  
Ex 1,17  Senyor e no fahéran lo manament  del rey de Agipta, ans conservaren los  
Ex 2,3  -la en la rebegina sobra la vora  del flum. 4 E estech sa germane de luyn  
Ex 2,5  [*] massipes anaven sobra la riba  del flom. E com la infanta viu la caxeta  
Ex 2,15  en terra de Median, e sech prop  del pou. 16 E lo senyor de Median havia  
Ex 2,23  los fills de Yraell per raó  del treball que havien en la obra, e  
Ex 3,1 com ell amanàs son bestiar a la ora  del desert, ell vench en lo munt de Déu,  
Ex 3,4  sa acostava per veura, e apellà’l  del mig de la romaguera e dix: –Moysèn,  
Ex 3,7  dix lo Senyor: –Yo viu la aflicció  del meu pobla en Agipta, e oý la lur  
Ex 4,9  oyran la tua veu, prin de la aygua  del flum e gita-la en la terra, e les  
Ex 4,9  la terra, e les aygües que pendràs  del flum seran sanch. 10 E dix Mossé a  
Ex 4,28  -li Moysèn totes les paraules  del Senyor per les quals tramatia ell, e  
Ex 5,4  –Per què Moysèn e Aron sou curosos  del poble e de lurs obres? Anats fer  
Ex 5,6 aquel di’a lo mayoral e als altres  del poble dient: 7 –D’equí avant no  
Ex 5,8  sobra ells e no’ls aminvets res  del treball, ne’ls llexets vaguar; e puys 
Ex 5,12 Agipta per ço que cullicen la palla  del rostoll. 13 E los sobreposats de les  
Ex 6,6  “Yo són lo Senyor qui trauré vós  del senyorajament e de la servitut dels  
Ex 6,7  e Déu vostra, qui desliuré a vós  del senyoragement dels agipcians, 8 e  
Ex 6,9  los quals no oïren ell per rahó  del treball de lur esparit e per la obra  
Ex 7,15  e steràs encontre ell a la riba  del flum, e la verga la qual tornà colobra 
Ex 7,17  qui és en la mia mà les aygües  del flum, e torneran en sanch, 18 e los  
Ex 7,18  aflagit Agipta bavent les aygües  del flum.” 19 E dix Déu a Moysèn: –Digues  
Ex 7,20  e llevà la verga e farí les aygües  del flum devant Farahó e devant sos serfs. 
Ex 7,24  24 E cavaren los agipcians entorn  del flum per trobar aygua que podessen  
Ex 7,24  cor no podían beura de la aygua  del flum. 25 E foren conplits VII dies que 
Ex 8,3  e sobra la casa de tos serfs e  del teu poble, e en los teus fronts, e en  
Ex 9,7 7 E tremès Farahó si era mort nengú  del bestiar que posseÿen los fills de  
Ex 9,10  10 E ells pregueren de la sendra  del forn, e estant devant Farahó scampà  
Ex 9,22  sobre les bèstias e sobra le herba  del camp, e en tota la terra de Egipte. 23 
Ex 9,29  padruscade, per ço que sàpies que  del Senyor és la terra. 30 Mas yo conech  
Ex 10,6  pares teus ne los pares de ells,  del dia de lur esser sobra la terra tro al 
Ex 10,23  veyha son frare ne’s podia moura  del loch en què era; mas en tots los lochs 
Ex 11,5  primés nats a le terra de Egipte,  del primer nat de Farahó, sayent sobra son 
Ex 12,6  E servats-los entrò al XIIII dia  del mes aquest, e sacrificaran ella de  
Ex 12,15  de Ysrael qui menyarà llevat,  del primer dia entrò al VIIè. 16 Lo primer 
Ex 12,17 E observarets lo alís, cor en force  del dia aquest treguí vostres hosts de  
Ex 12,18 E en lo primer mes, en lo XIIII dia  del mes, en lo vespra, menyarets l’alís  
Ex 12,27 direts a ells: “Sacrifici passat és  del Senyor, lo qual passà sobre les cases  
Ex 12,29  primers nats de terra de Agipte,  del primer nat [*] de les catives que éran 
Ex 13,6  e en lo VIIè dia serà la festa  del Senyor. 7 Alís menyarets VII dies, e  
Ex 13,15 primers nats de la terra de Agipte,  del primer nat dels hòmens entrò al primer 
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Ex 13,18  Agipte, 18 mas menà’ls per la via  del desert que és prop de la Mar Roya. E  
Ex 13,20  en Chasom, en l’estrem de la fi  del desert. 21 E Déu anave devant ells per 
Ex 14,24 mar. 24 E com fo vengude la vigília  del matí, nostre Senyor regordà la posade  
Ex 15,16  vench sobre ells en la grenesa  del teu braç. Senyor, ells sien fets no  
Ex 16,1  entre Helín e Sinaý, en lo XV dia  del mes aprés que foren axits de terra de  
Ex 16,4 Moysèn: –Vet que yo plouré a vós pa  del cel, e axirà lo poble e colir-n’ha  
Ex 16,23  és açò que ha perlat Déu: Lo repòs  del disapte és sentificat al Senyor. Totes 
Ex 16,27  27 E vench lo setè dia, e axiren  del poble per ço que’n cullicen, e no’n  
Ex 17,10  e Aron e Hur puyaren sobre lo cap  del coll. 11 E com Moysèn llevave les  
Ex 18,4 tu est mon ajudedor e’m desliurest  del coltell de Farahó.» 5 E vench Jetró,  
Ex 18,5 en lo desert, on era la posade prop  del munt de Déu, 6 e tramès a dir a  
Ex 18,13  e estech lo poble devant Moysèn  del matí tro al vespra. 14 E com Jetró,  
Ex 18,14  tot sol e al poble està devant tu  del matí tro al vespra? 15 Al qual dix  
Ex 18,20  lo manement de Déu, e la manera  del colre, e la via per la qual deguen  
Ex 18,25  Ysrael, e estebblí-los prínceps  del poble, tribuns e senturions e [*]  
Ex 19,2  fiquà ses tendes devers la regió  del munt. 3 E Moysèn puyà a nostro Senyor, 
Ex 19,3  nostro Senyor, e Déu apellà Moysèn  del munt, e dix: –Açò diràs a le casa de  
Ex 19,7  Moysèn e apellà los meyors nats  del poble, e dix-los totes les peraules  
Ex 19,8  a Déu per dir-li la responció  del poble, 9 dix a ell Déu: –Ya are vendré 
Ex 19,14  puyen al munt. 14 E devallà Moysèn  del munt al poble e sentificà aquell. E  
Ex 19,17  axir Moysèn lo poble encontre Déu  del lloch de l’albergade, e estigueren a  
Ex 19,17  albergade, e estigueren a le reÿl  del munt. 18 E tot lo munt [*] fumave per  
Ex 19,20  lo munt de Sinaý, en la sumitat  del munt, e apellà Moysèn en lo cap de  
Ex 19,23 asquivats dient: “Posa térmens prop  del munt al poble e sentifica a ell.” 24  
Ex 20,10  e en lo dia VII, qui és lo disapte  del Senyor ton Déu, reposaràs e no faràs  
Ex 20,11  e per amor de açò beneý Déu lo dia  del disapte e’l sentifichà. 12 »Honreràs  
Ex 20,22  als fills de Ysrael: “Vós oïts que  del cel he perlat ab vós. 23 No farets Déu 
Ex 20,24 en tot loch en lo qual serà memòria  del meu nom; yo vendré a tu e benayré a  
Ex 21,4  la muller e sos infans seran  del senyor, e ell axirà per cabal ab son  
Ex 21,19  les despezas, axí dels metges com  del dan que haurà sostengut. 20 »E qui  
Ex 21,22  e ella viu, sertes tingut és  del dan tant com lo marit de ella estimerà 
Ex 21,28  les sues carns, e lo senyor  del bou serà quiti de açò; 29 mas si lo  
Ex 21,36  sabia son senyor que’l bou farís  del corn hir o are ha IIIs dies e no  
Ex 22,5 bístia per ço que pexa aquí, sertes  del millor de son camp o del millor de sa  
Ex 22,5  sertes del millor de son camp o  del millor de sa vinya restituyrà allò. 6  
Ex 22,17  muller, deu-li donar la monede  del dot lo qual han custumat de pendre les 
Ex 22,24  indignade la mia furor, e ferré tu  del coltell, e serà te muller vídua e tos  
Ex 22,26  de ton proÿsma vestiment, abans  del sol colguant la torna a ell, 27 cor  
Ex 22,28  de Déu ne no malayràs lo príncep  del pobble. 29 »Tots delmes e totes  
Ex 23,3  de veritat, 3 e hauràs mercè  del pobre en lo plet. 4 »E si encontreràs  
Ex 23,6  ell. 6 No’t declinaràs en lo juý  del pobre. 7 Fogiràs a monsónage, e lo  
Ex 23,11  hy romendrà menjaran les bèsties  del camp; e açò matex faràs de ta vinya e  
Ex 23,15  farets. 15 E guorderets la festa  del pa alís; VII dies menyarets alís, axí  
Ex 23,15 alís, axí com mané a tu en lo temps  del mes de mesces com axist de Agipte. E  
Ex 23,16  mi buyt. 16 »E la solempnitat  del mes, la primera de te obra que  
Ex 23,16 la primera de te obra que senbraràs  del camp. »E le festa qui és en l’aximent 
Ex 23,16 de l’ayn, com ajustaràs tos fruyts  del camp. 17 »III veguades en l’ayn  
Ex 23,19  de ta terra aportaràs en la casa  del Senyor ton Déu. »No cogues cabrit ab  
Ex 23,31  entrò a le mar dels palestins, e  del desert entrò al flum. E lliuraré en  
Ex 24,3 recomtà al poble totes les peraules  del Senyor, e encare los juÿns, e respòs  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

221 
 

Ex 24,4 ’s matí e adifichà altar a la reÿl  del munt, e XII títols per XII trips de  
Ex 24,7  sobre l’altar. 7 E pres lo libre  del fermament, e llegí’l devant lo poble, 
Ex 24,8  poble e dix: –Aquesta és la sanch  del fermament que fermà nostro Senyor ab  
Ex 24,15 E con pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu  del munt, 16 e habità en la glòria de  
Ex 24,17  foch cremant en la sobirane part  del munt, devant los fills de Ysrael. 18 E 
Ex 25,9 de aquells, 9 entorn tota senblance  del tabernacle que yo mostraré a tu e de  
Ex 25,11  I colse e mig. 11 E cobriràs ella  del fin aur, dins e defora, e feràs  
Ex 25,22  xerobins qui seran sobre la archa  del testament, totes les coses que yo  
Ex 25,31  de or net batadís, e feràs  del canelobra sos peus e sa cana e ses  
Ex 25,33  serà la obra de les VI canes  del canelobra, ço és, que proceexen de la  
Ex 25,34  la asta de aquell. 34 E en la asta  del canalobra haurà IIII poms a manera de  
Ex 25,35  ensemps VI, qui ixen de una asta  del canalobra, 36 llurs poms e lurs astes  
Ex 25,39  en pes de un quintar, tot lo pes  del canelobre; e tots aquests vaxells sien 
Ex 26,12  més, cobriràs-na la part derrera  del tabernacle, 13 e penyar-n’ha de la  
Ex 26,13  de llongueza, de cascuna part  del tabernacla penyarà. 14 E faràs a ell  
Ex 26,20  cade angle. 20 E en lo llats segon  del tabernacla qui guorde devers  
Ex 26,22  a cascuna taula. 22 E de la part  del tabernacle devers llavant faràs VI  
Ex 26,23  faràs que sien ajuntes en l’angle  del tebernacle †a creximent†. 24 E seran  
Ex 26,26  ferm les taules de la un llats  del tabernacle del testimoni, 27 e altres  
Ex 26,26  de la un llats del tabernacle  del testimoni, 27 e altres V en l’altre  
Ex 26,33  d’or, e dintra astarà la arque  del testament, la qual depertirà entra la  
Ex 26,35  endret de la taula en lo llats  del tebernacle devers migjorn, e la taula  
Ex 27,16  pilars. 15 [*] 16 En la antrade  del palau o de la cort haurà la cortina XX 
Ex 27,19  d’aram. 19 E totes les eynes  del tabernacle [*] e tot ço que pertayn a  
Ex 27,21  [*] tostemps 21 en lo tabernacla  del testament, fora de la claustre que és  
Ex 28,29  dels fills de Ysrael en lo hossen  del juý sobra son pits com entrarà en lo  
Ex 28,35  E vestirà aquella Aron en l’ofici  del ministra per ço que sia oït son so com 
Ex 28,36  en la qual entratallaràs la obra  del solament sant de nostra Senyor. 37 E  
Ex 28,43 fills con intraran en lo tabernacla  del testament e com sa acostaran a l’  
Ex 29,4  Aron e sos fills a la porta  del tabernacla del testament e llavaràs  
Ex 29,4 sos fills a la porta del tabernacla  del testament e llavaràs ells en aygües. 5 
Ex 29,5  ço és a saber, la guonella  del lli e lo pali de l’ephot e l’hossen, 
Ex 29,9  e seran a mi sacerdots en custuma  del setgla. E aprés que hauràs untades les 
Ex 29,10  lo [*] devant lo tabernacla  del testament, e Aron e sos fills posaran  
Ex 29,11 devant nostra Senyor, prop la porta  del tabernacla. 12 Despuix pendràs la  
Ex 29,12  12 Despuix pendràs la sanch  del vadell, e posar-n’has sobra lo corn 
Ex 29,12  romanent de la sanch gitaràs prop  del fonament del tabernacla. 13 E pendràs  
Ex 29,12  la sanch gitaràs prop del fonament  del tabernacla. 13 E pendràs tot lo grex  
Ex 29,13  qui cobra los budells, e la ratela  del fetge, e lo grex d’amdozos los  
Ex 29,14  tabernacla; 14 e la carn, emperò,  del vadell e lo coyr e la fenta e totes  
Ex 29,22  vestedures. 22 »E pendràs lo grex  del moltó e la coha e la tela, e la  
Ex 29,22  e la coha e la tela, e la ratella  del fetge e amdosos los royons, e lo grex  
Ex 29,26  d’ell és. 26 E pendràs lo pits  del moltó, lo qual és alsat a Aron, e  
Ex 29,27  consegrat, e la cuxa que depertist  del moltó, 28 ab la qual és santificat  
Ex 29,30 fills qui entraran en lo tabernacla  del testament, per ço que aminéstran a mi  
Ex 29,32  són en lo canestell en lo vestiari  del tabernacla del testament menyaran, 33  
Ex 29,32  en lo vestiari del tabernacla  del testament menyaran, 33 per ço que sia  
Ex 29,42 les vostres genaracions, a la porta  del tabernacla del testament, davant  
Ex 29,42  a la porta del tabernacla  del testament, davant nostra Senyor, on  
Ex 29,44  44 E santificaré al tebernacla  del testament ab l’altar, e a Aron ab sos 
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Ex 30,6 cobriment que penge davant l’arque  del testament, devant la claustra que reta 
Ex 30,13  al nom: mig sicla segons la masura  del templa, †sicles XX pesses†, mige part  
Ex 30,13  †sicles XX pesses†, mige part  del sicla oferran a nostro Senyor. 14 E  
Ex 30,16  fills de Ysrael lliuraràs en ús  del tabernacla del testament, per ço que  
Ex 30,16  lliuraràs en ús del tabernacla  del testament, per ço que sia covinensa  
Ex 30,18 e posaràs aquell entre lo testimoni  del tabernacla e altar. E matràs aygua, 19 
Ex 30,20 con deuran intrar en lo tabernaccla  del testimoni e com se deuran ajustar a l’ 
Ex 30,24  sicles, 24 càssia D sicles en pes  del santuari, e oli de olives net I  
Ex 30,26  26 E de açò untaràs lo tabernacla  del testimoni e la arque del testament, 27 
Ex 30,26 tabernacla del testimoni e la arque  del testament, 27 e la taula e tots los  
Ex 30,36  aquella devant lo tabernacla  del testimoni, en lo qual lloch aparré a  
Ex 31,2  lo fill de Urí, nét de Hur,  del trip de Judà, 3 e he umplit ell de l’ 
Ex 31,6  Holiab, fill de Achisemeoch,  del trip de Dan, ab cor de tota saviesa  
Ex 31,7  tebernacla de amistance e la arque  del testimoni e la claustra que desobra  
Ex 31,7 desobra ella és, e tots los vaxells  del tabernacla, 8 e la taula e tots los  
Ex 31,18  IIs taules [*] de pedra scrites  del dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXIII 1 E  
Ex 32,1  massa sa tardava Moysèn a devallar  del munt, e ajustaren-se tots sobra Aron 
Ex 32,13  vostra sament axí com les estelles  del cel, e la terra aquella de què parlé  
Ex 32,15 pobla. 15 E tornant, devallà Moysèn  del munt portant les IIs taules del  
Ex 32,15  del munt portant les IIs taules  del testimoni en la mà, escrites de  
Ex 32,17  Senyor. 17 E oý Jozuè lo brogit  del pobla, e dix a Moysèn: –Crits de  
Ex 32,19  taules e trenquà aquelles al peu  del munt. 20 E pres lo vadell que havien  
Ex 32,26 ell hi consentí). 26 E estech enmig  del portal de la alberguada e dix: –Si  
Ex 32,35  nostra Senyor lo pobla per rahó  del vadell que féu Aron. 33,Tit Capítol  
Ex 33,9  9 E ell entrant en lo tabernacla  del fermament, devallava una colona de una 
Ex 33,9  de una nuu e estava a la porta  del tabernacla, e perlaven de Moysèn 10  
Ex 34,2  E astaràs ab mi en sobiranesa  del munt. 3 E nagú no puig ab tu, e nengun 
Ex 34,10 ço que detriu lo pobla aquest enmig  del qual est les obres del Senyor  
Ex 34,10 aquest enmig del qual est les obres  del Senyor terribbla de les quals són  
Ex 34,18 alís, axí com mané a tu en lo temps  del mes de la spiga, cor en aquell temps  
Ex 34,18  de la spiga, cor en aquell temps  del mes de la spiga axist de terra de  
Ex 34,25  sacrifici, ne no romandrà al matí  del sacrifici de la festa de Pasque. 26  
Ex 34,26  festa de Pasque. 26 »Les primícies  del fruyt de la terra oferràs en la casa  
Ex 34,26  de la terra oferràs en la casa  del Senyor ton Déu. »No coguas cabrit ab  
Ex 34,28  en les taules les X peraules  del fermament. 29 E com devallà Moysèn del 
Ex 34,29  fermament. 29 E com devallà Moysèn  del mont de Sinaý, tenia abdues les taules 
Ex 34,29  de Sinaý, tenia abdues les taules  del testament, e no sabia que resplendent  
Ex 35,3  los vostros habitacles en lo dia  del disapte.” 4 E dix Moysès a tota la  
Ex 35,12  perxes e la claustra e la cuberta  del cubertor, 13 e la taula e ses perxes e 
Ex 35,15  de la luminària [*], 15 e la ara  del perfum [*] dels odoraments e lo  
Ex 35,15  lo cubertor de la porta a le porta  del tabernacla, 16 e la ara de l’  
Ex 35,17 colones e sos pilars, e lo cubertor  del pilar del portal de la cort, 18 e les  
Ex 35,17 sos pilars, e lo cubertor del pilar  del portal de la cort, 18 e les estaques  
Ex 35,18  de la cort, 18 e les estaques  del tabernacla e les estaques de la cort e 
Ex 35,19  cort e lurs cordes, 19 e los draps  del lli a servitut de la santadat, e los  
Ex 35,21 a fer ço que era obs al tabernaccla  del testimoni ne a tot ço que era master  
Ex 35,30 Beselehel, fill de Urí, nét de Hur,  del trip de Judà, 31 e ha complit ell de  
Ex 35,34  cor. E Holiap, fill de Achisamech,  del trip de Dan, serà son conpanyó, 35 car 
Ex 36,1  de fferra, aquella que en lo ús  del santuari fos nessaçària, axí com  
Ex 36,8 los savis da cor, a complir la obra  del tabernaccla, X cortines de lli tortís  
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Ex 36,14  axí per cobrir sobra lo traginat  del tabernaccla, 15 e havia cascuna de  
Ex 36,20 de pells de boch. 20 E féu les pots  del tabernacla de fust de setim estans; 21 
Ex 36,22  e axí ho féu en totes les taules  del tabernaccla. 23 De les quals n’havia  
Ex 36,25  la encastadura. 25 E de la bande  del tabernacla que romandrà vers  
Ex 36,27  part de ponent, ço és, de la part  del tabernacla qui raguordave vers la mar, 
Ex 36,28  taules 28 e II per sengles angles  del tabernaccla [*], 29 les quals éran  
Ex 36,31  les taules de lha un llats  del tabernaccla, 32 e V altres [*] barres  
Ex 36,32  [*] barres de la part de ponent  del tabernaccla, contra la mar. 33 E féu  
Ex 37,17 canalobra de or pur [*], de la cana  del qual prosaÿen poms e flos, 18 VI en  
Ex 37,19  los VI canons qui axien de la cana  del canalobra. 20 E en la cana d’él havia 
Ex 38,2  quadre V colzes, e III d’alt, 2  del qual axien corns en cascun angle, e  
Ex 38,8  fembres qui estiguessen a le porta  del tabernaccla, a le entrade. 9 E [*] era 
Ex 38,14  una a cascun llats de la entrade  del tabernacla. 15 E de la [*] part de la  
Ex 38,15  15 E de la [*] part de la intrade  del tabernaccla féu cortines de XV colzes  
Ex 38,16  16 Atrecí totes les tendes  del tabernaccla féu texir de lli tortís,  
Ex 38,20  de aram, 20 e totes les estaques  del tabernacla e de la cort entorn foren  
Ex 38,21  21 E aquests són los instruments  del tabernaccla del testimoni, que  
Ex 38,21 són los instruments del tabernaccla  del testimoni, que nombrats són segons lo  
Ex 38,22 Beselehel, fill d’Urí, nét de Hur,  del trip de Judà, complí per manement de  
Ex 38,23  companyó Holiap, fill de Achimach,  del trip de Dan, qui era mestra de fusta e 
Ex 38,24 tot l’or qui fou despès en la obra  del santuari [*] fo ofert en dons foren  
Ex 38,24  quintàs e DCCXXX scicles a pes  del santuari. 25 E fou ofert de aquells  
Ex 38,26  dels quals foren fetes les colones  del sentuari e la intrade, on penjava lo  
Ex 38,30 LXXIIMª e CCCC quintàs de aram, 30  del qual foren fets los fonaments de la  
Ex 38,30  fets los fonaments de la intrade  del tabernaccla del testimoni, e l’altar  
Ex 38,30  de la intrade del tabernaccla  del testimoni, e l’altar ab lo crivell de 
Ex 39,22  22 E faéran sobre los talabans  del pali magranes de blau e de porpre e de 
Ex 39,29  e escriviren en ella la obra  del sant nostra Senyor; 30 e estrangueren  
Ex 39,31  31 E fou acabade tota la obra  del tabernacla [*] del testimoni, e faéran 
Ex 39,31  tota la obra del tabernacla [*]  del testimoni, e faéran los fills de  
Ex 39,34 bochs, 34 e la claustra, e l’arque  del testament e ses perxes, e la cuberta,  
Ex 39,38  de la tamiama, 38 e lo cubertor  del portal, 39 e l’altar de l’aram, [*]  
Ex 39,40  e ses cordes, e totes les eynes  del servey del tabernacla, e la tenda  
Ex 39,40  e totes les eynes del servey  del tabernacla, e la tenda aperellada [*], 
Ex 40,2 –En lo primer mes, en lo primer dia  del mes, dresaràs lo tabernacla del  
Ex 40,2 dia del mes, dresaràs lo tabernacla  del testament. 3 E posaràs en aquell la  
Ex 40,5 les sues làntees aquí. 5 E l’altar  del perfum estarà devant la arqua del  
Ex 40,5  del perfum estarà devant la arqua  del testimoni. E matràs lo cubertor del  
Ex 40,5 del testimoni. E matràs lo cubertor  del portal en lo tabernacla. 6 E devant  
Ex 40,12  sants. 12 »E acostaràs Aron defora  del tabernacla del testimoni e sos fills,  
Ex 40,12  Aron defora del tabernacla  del testimoni e sos fills, e com seran  
Ex 40,15  de l’ayn seguon, en lo primer dia  del mes, fo adificat e adobat lo  
Ex 40,19 sobra ella. 19 E aportaren la arque  del tabernacla, e penyà devant aquella lo  
Ex 40,20 devers la plaja de tramuntana, fora  del vel, 21 ordonada devant los pans de  
Ex 40,22  posà lo canalobra en lo tabernacla  del testimoni, davant la taula, devers la  
Ex 40,24  l’altar de l’or sots lo traginat  del testimoni, devant lo vel de la  
Ex 40,26  en lo portal, en l’antrament  del tabernacla, 27 e l’altar de l’  
Ex 40,27  de l’holocaust en lo vestiari  del testimoni. E ofarien en aquell  
Ex 40,28 stech ple d’aygua en lo tabernacla  del testimoni, prop de l’altar. 29 E  
Ex 40,31  31 E fonch dressat lo palau entorn  del tabernacla, e l’altar fonch portat en 
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Ex 40,32  32 la nuu cobrí lo tabernacla  del testimoni, e la glòria de nostra  
Ex 40,34  [*]. 34 E com la nuu sa llevava  del tabernacla, movien-sa los fills de  
Lv 1,1  Moysèn e parlà a ell nostre Senyor  del tabernacla del testimoni e dix: 2  
Lv 1,1  a ell nostre Senyor del tabernacla  del testimoni e dix: 2 –Parla als fills de 
Lv 1,3 a mi lo mascle net, devant la porta  del tabernacla del testimoni, per ço que  
Lv 1,3 net, devant la porta del tabernacla  del testimoni, per ço que plàcia ell a  
Lv 1,5  de l’altar qui és devant la porta  del tabernaccla. 6 E con lo holocaust serà 
Lv 1,7  7 posar-l’han sobra l’altar  del foch ab sos alcles de llenya debans  
Lv 2,3  Senyor. 3 E ço que’n romandrà  del sacrifici serà de Aron e de sos fills, 
Lv 2,9  oferrà aquella, prenga lo mamorial  del sacrifici e ofire’l sobra l’altar,  
Lv 2,13  sal, ne no aportaràs al fermament  del teu Déu del teu sacrifici que en tota  
Lv 2,13  aportaràs al fermament del teu Déu  del teu sacrifici que en tota oferta no  
Lv 2,16  de la oferta, axí com és  del far e de l’oli, e de tot l’ensens,  
Lv 3,2  Senyor, 2 e pos la mà sobra lo cap  del seu sacrifici, e deguollarà aquell en  
Lv 3,2  e deguollarà aquell en la intrade  del tabernacla, e los fills de Aron,  
Lv 3,3  3 e ofiren de la deguolladura  del pasificament en oferta a nostra  
Lv 3,8  llur sacrifici, ço és, en lo cap  del sacrifici, e puys deguoll-lo devant  
Lv 3,8 e puys deguoll-lo devant la tenda  del tabernacla del testimoni, e los fills  
Lv 3,8 -lo devant la tenda del tabernacla  del testimoni, e los fills de Aron scampen 
Lv 3,9  9 e puys ofiren la deguolladura  del pasificament per sacrifice devant  
Lv 3,13  en lo tabernacla en la intrade  del testimoni, e los fills de Aron  
Lv 3,14  14 e pendran [*] aquella en past  del foch del dimenge e lo grex qui cobra  
Lv 3,14  [*] aquella en past del foch  del dimenge e lo grex qui cobra lo ventre  
Lv 3,17  mengerets, e lo grex qui és entorn  del pits e aquell qui pengen los llombles  
Lv 4,4  4 E aquell aportarà a le porta  del tabernacla del testimoni devant lo  
Lv 4,4  aportarà a le porta del tabernacla  del testimoni devant lo Senyor e posarà la 
Lv 4,5  al Senyor. 5 E pendrà de la sanch  del vadell e portarà aquella en lo  
Lv 4,5  e portarà aquella en lo tabernacla  del testimoni, 6 e benyarà son dit en  
Lv 4,6  Senyor contra lo vel o la claustra  del santuari. 7 E posarà aquella matexa  
Lv 4,7  al Senyor, qui és en lo tabernacla  del testament, e tot l’altra romanent de  
Lv 4,7  de l’holocaust en lo entrament  del tabernaccla. 8 E lo sèu del vadell  
Lv 4,8  del tabernaccla. 8 E lo sèu  del vadell offarrà per lo peccat, axí  
Lv 4,9 la tela qui és prop de la yllada, e  del fetge, e totes coses, 10 axí con del  
Lv 4,10  fetge, e totes coses, 10 axí con  del sacrifici del pasificament, e farà  
Lv 4,10  coses, 10 axí con del sacrifici  del pasificament, e farà perfum de açò  
Lv 4,12  los fems, 12 e ab tot lo romanent  del cors traurà fora de la albergade, en  
Lv 4,14 peccat. E aporten aquell a le porta  del tabernacla, 15 e posen los vells de  
Lv 4,16 aquel e port-la en lo tabernaccla  del testimoni, 17 e bany-hi son dit e  
Lv 4,18  nostra Senyor en lo tabernacla  del testimoni, e lo romanent de la sanch  
Lv 4,18  dels holocausts, qui és a le porta  del tabernacla del testimoni. 19 E prenga  
Lv 4,18  qui és a le porta del tabernacla  del testimoni. 19 E prenga tot lo seu sèu  
Lv 4,20 E face axí de aquest vadell com féu  del primer; e preguen per ells los  
Lv 4,25  bayn-se lo dit en la sanch  del sacrifici per peccat e tinye’n los  
Lv 4,27  »E si ànima peccarà per ignorància  del poble de la terra, ço és, que face  
Lv 4,33  on solien deguollar los holocausts  del sacrifici. 34 E prenga lo sacerdot de  
Lv 4,35  e face d’ell axí com se sol fer  del sèu del moltó qui és sacrificat per  
Lv 4,35  d’ell axí com se sol fer del sèu  del moltó qui és sacrificat per  
Lv 5,6  per lo peccat: 6 ofira I anyell  del folcat o I cabra, e orerà per ell lo  
Lv 5,13  e prech per ell, e lo romanent sia  del prevera per prasantalla. 14 E parlà  
Lv 5,15 ’n error en aquelles coses qui són  del Senyor santificades peccarà, ofira per 
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Lv 5,15  ofira per son peccat un moltó net  del folch, e qui no ho porà fer, II sicles 
Lv 5,15  porà fer, II sicles segons lo pes  del santuari, 16 e de açò que aportarà sa  
Lv 5,17 veda en la llig, e entendrà la cosa  del peccat per la sua iniquitat, 18 ofira  
Lv 5,18  iniquitat, 18 ofira un moltó net  del folch al sacerdot, segons la mesura de 
Lv 5,18  segons la mesura de la extimació  del peccat. Lo qual ador per ell, cor no  
Lv 5,19  19 cor per error s’era departit  del Senyor. 6,Tit  1 E perlà nostre Senyor 
Lv 6,6  lo seu peccat ofira un moltó nàdeu  del folch, e do aquell al sacerdot segons  
Lv 6,6  segons la stimació de la mesura  del peccat. 7 E aquell prech per ell  
Lv 6,12  posat, desobra farà perfum  del sèu dels sacrificis pasificables. 13  
Lv 6,14 en l’altar. 14 »Aquesta és la lley  del sacrifici e dels prasens que dèvan  
Lv 6,16 de llevat, e mengen-la en lo loch  del santuari del tabernaccla; 17 e per ço  
Lv 6,16 mengen-la en lo loch del santuari  del tabernaccla; 17 e per ço no serà  
Lv 6,17  cor la part de aquella és  del Senyor. E ofiren l’ensens en lo santo 
Lv 6,22  en l’altar per lo sacerdot qui  del para per dret succeyrà, 23 e tot  
Lv 6,26  en lo lloch sant en l’antrament  del tabernacla. 27 »E qualquequal toquerà  
Lv 6,29  ab aygua. 29 »Tots los mascles  del llinatge sacerdotal mengen les carns  
Lv 6,30  la qual se portarà [*] a la tende  del tabernaccla del testimoni no sia  
Lv 6,30  [*] a la tende del tabernaccla  del testimoni no sia menyat, mas en foch  
Lv 7,4 sèu demont ells, e la tela e aquell  del fetge [*], 5 e face’n lo sacerdot  
Lv 7,6  per la colpa. 6 Tots los mascles  del llinatge de preveres en lo lloch sant  
Lv 7,9  cuyt en casola o en paella, serà  del sacerdot qui ho ofer; 10 vulle’s que  
Lv 7,15 sacrifici de la sanch, 15 les carns  del qual ells menyaran en aquell dia, e no 
Lv 7,18 mengerà en lo terç dia de les carns  del sacrifici pacificable, rebuyade serà  
Lv 7,25  ofert al Senyor en ensens perirà  del seu pobla. 26 »E la sanch de tots los  
Lv 7,30  l’altra lo pits, devant la porta  del tabernaccla, e com abdues les coses  
Lv 7,31  hu al sacerdot, 31 lo qual ne face  del sèu perfum sobre l’altar, e lo pits  
Lv 7,32  fills de aquell. 32 E la mà dreta  del sacrifici pasificable serà en  
Lv 7,34  apartaràs als fills de Ysrael  del sacrifici de llurs oferenes, e dar-  
Lv 7,34  e als fills de aquell en fur  del Senyor, en lley perdurable a tot lo  
Lv 7,35  Aron e a sos fills dels sacrificis  del Senyor en lo dia que Moysèn ordonà a  
Lv 7,37  és la lley de l’holocaust e  del sacrifici per peccat e encara per  
Lv 8,26  dreta. 26 E pres de la sistella  del pa alís qui era devant nostre Senyor;  
Lv 8,31 a ells dient: –Coets les carns fora  del tabernacla devant aquell e menyats-  
Lv 8,33  cremat a foch. 33 [*] de la porta  del tabernaccla no axirets VII dies, entrò 
Lv 8,35  tabernaccla observans les guardes  del Senyor [*], e siats remenbrans axí com 
Lv 9,5  coses que manà Moysèn a la porta  del tabernacla, en lo qual loch, com  
Lv 9,9  per lo seu peccat, 9 la sanch  del qual li presentaren sos fills, en lo  
Lv 9,10 10 E lo sèu e los ronyons e la part  del fetge qui són per son peccat perfumà  
Lv 9,15 peus. 15 E ofarí-ho per lo peccat  del poble. E pres lo cabrit del sacrifici  
Lv 9,15  peccat del poble. E pres lo cabrit  del sacrifici del poble e deguollà’l e  
Lv 9,15  E pres lo cabrit del sacrifici  del poble e deguollà’l e sacrificà’l axí 
Lv 9,17  sobra la ara estés lo holocaust  del matí. 18 E deguollà lo bou e l’ariet  
Lv 9,18 e l’ariet en sacrifici pacificabla  del pobla, e ofariren e aportaren a ell  
Lv 9,19 e los ronyons ab lo sèu e la ratela  del fetga 20 posaren sobre los pits; e con 
Lv 9,23  Moysèn e Aron en lo tabernacla  del testimoni, e despuxs axiren e banaÿren 
Lv 10,4  e prenets vostres frares devant  del santuari, e aportats-los fora de la  
Lv 10,7  Déu; 7 mas vós no axirets fora  del tabernaccla; en altra manera perirets, 
Lv 10,9  com intreràs en lo tabernaccla  del testimoni [*], cor manement és  
Lv 10,13  a tu e a tos fills dels sacrificis  del Senyor, axí com manat és a mi. 14 E lo 
Lv 11,47 sapiats e conaguats les difarènsies  del mon e lo no mon e que sapiats què  
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Lv 12,2  mascla serà no nèdee per VII dies  del departiment de les mèstrues; 3 e en lo 
Lv 12,6  o de tortra per peccat a le porta  del tabernaccla del testimoni e donar-ho 
Lv 12,6  peccat a le porta del tabernaccla  del testimoni e donar-ho-ha al  
Lv 12,7  per aquella, e axí serà mundada  del decorriment de la sanch sua. Aquesta  
Lv 13,12 en la cotna e cobrirà tota la carn,  del cap entrò als peus, açò serà a vista  
Lv 13,12  peus, açò serà a vista dels ulls  del prevera, 13 e veurà lo prevera que la  
Lv 13,21  blanch, e ella no serà pus pregon  del coyr e serà fosqua, enclourà ell lo  
Lv 13,25 blanch e la visió pregona pus avant  del cuyr, llepra és [*]; 26 e si los pèls  
Lv 13,29 de foch. 29 »Hom o fembra en lo cap  del qual o en la barbe nexerà llepra, vage 
Lv 13,30  E si veu que sia pregon més avall  del cuyr e en ell cabels roigs menuts,  
Lv 13,30  menuts, ensutzat és, cor llepra  del cap és o de la barbe. 31 E si veurà la 
Lv 13,40  40 »Homa a qui cahen los cabels  del cap i és calp, munda és. 41 [*] 42 mas 
Lv 13,59  »Aquesta és la lley de la llepra e  del vestiment de llana o de lli e de astam 
Lv 14,2 Moysèn dient: 2 –Aquesta és la lley  del llebrós com hom lo deurà mundar: »Serà 
Lv 14,6  e l’altre ocell pendrà ab lo fust  del sedra e la grana e l’hisop, tot açò  
Lv 14,8  vestimenta, rague’s tots los pèls  del cors e lleu-sa en aygua, e com serà  
Lv 14,9  barbe e les celles e tots los pèls  del cors, e llau-se altra vegada lo cors 
Lv 14,11  coses devant Déu, a le porta  del tabernaccla del testimoni, 12 e pendrà 
Lv 14,11  Déu, a le porta del tabernaccla  del testimoni, 12 e pendrà l’enyell e  
Lv 14,14 14 »E pendrà lo prevera de la sanch  del sacrifici que és deguollat per la  
Lv 14,14 mundat, e sobre lo polze de la mà e  del peu de la part dreta de aquell, 15 e  
Lv 14,15  dreta de aquell, 15 e de l’oli  del sister metrà en la sua sinestra, 16 e  
Lv 14,17  mundat e sobra lo polze de la mà e  del peu dret, e sobra la sanch qui és  
Lv 14,23 lo VIIIè dia lo secerdot a la porta  del tabernacla del testimoni devant Déu.  
Lv 14,23  secerdot a la porta del tabernacla  del testimoni devant Déu. 24 E pendrà lo  
Lv 14,24  24 E pendrà lo prevera lo moltó  del sacrifici per la colpa e lo sester de  
Lv 14,25  e sobra lo polze dret de la mà e  del peu. 26 E pendrà lo prevera de l’oli  
Lv 14,26  26 E pendrà lo prevera de l’oli  del sister e pozar-n’ha sobra la sua mà 
Lv 14,28  e lo polze dret de la sua mà e  del peu atrecí en lo lloch de la sanch qui 
Lv 14,29 la sua mà sinestra git sobra lo cap  del purificat a perdonar sobre ell devant  
Lv 14,32  32 »Açò és lo sacrifici  del llebrós qui no pot haver totes coses  
Lv 14,41  e farà gitar la rahadura fora  del pobla en lloch inmunda, 42 e farà  
Lv 14,42  42 e farà tornar d’altres pedres  del lloch on haurà llevades aquelles, e ab 
Lv 14,52 purifiquarà aquella axí ab la sanch  del pardal com en les aygües vives, e ab  
Lv 15,14  e devant Déu ell vendrà a le porta  del tabernacla del testimoni e donarà  
Lv 15,14  vendrà a le porta del tabernacla  del testimoni e donarà aquells al  
Lv 15,15  aquell devant Déu, e serà mundat  del flux de la sua sament. 16 »E homa del  
Lv 15,16  flux de la sua sament. 16 »E homa  del qual axirà sament de coyt, llevar-s’ 
Lv 15,19  temps haurà flux de sanch al cap  del mes, sia departida per VII dies. 20 E  
Lv 15,21  on dormirà o siurà en los dies  del departiment seu serà ensutzat. 22 E  
Lv 15,29  o II polls de coloms a le porta  del tabernacla del testimoni, 30 dels  
Lv 15,29 de coloms a le porta del tabernacla  del testimoni, 30 dels quals la un oferrà  
Lv 15,30  ella davant Déu e per la mundícia  del seu flux. 31 »E mostrarets als fills  
Lv 16,7  II cabrits devant Déu a le porte  del tabernaccla del testimoni, 8 e posarà  
Lv 16,7  Déu a le porte del tabernaccla  del testimoni, 8 e posarà sorts sobra  
Lv 16,14  no muyra. 14 E prenga de la sanch  del tor e bany-hi son dit e git-na VII 
Lv 16,15  deguollat lo cabrit per lo peccat  del poble, escamp la sanch de aquell  
Lv 16,15  axí com menat és de la sanch  del tor, la qual deu espergir en la  
Lv 16,16  tot açò ferà en lo tabernacla  del testimoni qui és posat entra aquels  
Lv 16,18 sua [*]. 18 [*] e aportarà la sanch  del tor e del cabrit e gitarà aquella  
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Lv 16,18  [*] e aportarà la sanch del tor e  del cabrit e gitarà aquella sobre los  
Lv 16,23 »E ratornarà Aron en lo tabernaccla  del testimoni, e poserà les vestedures que 
Lv 16,24  aporterà e oferrà son holocaust e  del poble, pregarà axí per si com per lo  
Lv 16,29  en lo mes VII, en lo Xè dia  del mes, aflegirets vostres ànimes; nengú  
Lv 16,33  al santuari, al tabernaccla  del testimoni e enquara a l’altar e als  
Lv 17,4  4 e no hu oferrà a le porte  del tabernaccla per oferta a Déu, digna és 
Lv 17,5  santificat Déu devant a le porta  del tabernaccla del testimoni; e deguollen 
Lv 17,5  devant a le porta del tabernaccla  del testimoni; e deguollen aquelles  
Lv 17,6  sobra l’altar de Déu a la porta  del tabernaccla del testimoni e perfumen  
Lv 17,6  de Déu a la porta del tabernaccla  del testimoni e perfumen lo sèu en odor de 
Lv 17,9  9 e no hu aporterà a le porta  del tabernaccla per ço que ofira a Déu, l’ 
Lv 19,8  o malvestat, car la cosa sante  del Senyor ha potlluÿda, e perirà la ànima 
Lv 19,12  en lo meu nom ne potlluyràs lo nom  del Senyor ton Déu. 13 »No faràs tració ne 
Lv 19,15  No meynspreus la persona  del pobra ni honres la faç del rich;  
Lv 19,15  persona del pobra ni honres la faç  del rich; justament jutge a ton proïsma.  
Lv 19,21  delicta ofira al Senyor a le porta  del tabernaccla del testimoni I anyell, 22 
Lv 19,21  Senyor a le porta del tabernaccla  del testimoni I anyell, 22 e pregarà per  
Lv 19,32  te llevaràs. Honra la persona  del prom e tem lo Senyor Déu teu. Yo sóm  
Lv 20,17  seran morts amendozos en prasència  del pobble, per tant con llur llegesa la  
Lv 20,25  de la inmunda e l’ocell nèdeu  del no nàdeu, perquè no potluau les  
Lv 21,6  lo seu nom, car los perfums  del Senyor e los pans del seu Déu  
Lv 21,6  los perfums del Senyor e los pans  del seu Déu praséntan, e per tant sants  
Lv 21,8  és al Déu seu 8 e los pans  del sacrifici prasenta. Sia, donchs, sant, 
Lv 21,9 santifique a vosaltres. 9 »La filla  del sacerdot si serà trobade ab mal acta e 
Lv 21,12  perquè no poŀluesqua lo santuari  del Senyor, car l’oli sant del seu Déu  
Lv 21,12  del Senyor, car l’oli sant  del seu Déu sobre ell és. Yo sóm lo  
Lv 22,5  o nenguna cosa inmunda, lo toquar  del qual és sutze, 6 serà inmunda fins al  
Lv 22,12 aquests ne mengeran. 12 Si la filla  del sacerdot a qualsevulla del pobla serà  
Lv 22,12 la filla del sacerdot a qualsevulla  del pobla serà donade per muller, de les  
Lv 22,22  ni cramareu aquell sobre la ara  del Senyor. 23 »Lo bou i la ovella ab la  
Lv 22,30  no romandrà neguna cosa en lo matí  del dia vinent. Yo són lo Senyor. 31  
Lv 23,2  a ells: »Aquestes són les festes  del Senyor les quals apellareu santes: 3  
Lv 23,3  faena no fareu en ell. Disapte  del Senyor és en totes les habitacions  
Lv 23,4 4 Aquestes són, donques, les festes  del Senyor santes, les quals fer deveu en  
Lv 23,5  5 »Lo primer mes, en lo XIIII dia  del mes en la vesprada, Peça o  
Lv 23,5 en la vesprada, Peça o Trespasament  del Senyor és. 6 E lo XVè dia del dit mes, 
Lv 23,6  del Senyor és. 6 E lo XVè dia  del dit mes, festa dels pans alizos del  
Lv 23,6 del dit mes, festa dels pans alizos  del Senyor és; per VII dies pans alizos  
Lv 23,12 sens màcula, de I ayn, en holocaust  del Senyor, 13 e llibamens seran  
Lv 23,13  sèmola comoltada ab oli en perfum  del Senyor e olor molt suau; presenterà de 
Lv 23,15  »Comtareu, donchs, de l’altra dia  del disapte en lo qual haveu presentade la 
Lv 23,18  sence màcula d’un ayn e un vadell  del remat e II moltonets, e seran en  
Lv 23,24  »En lo mes VII, en lo primer dia  del mes, serà disapte a vosaltres  
Lv 23,32  les vostres ànimes lo dia nou,  del vespra fins al vespra guordareu los  
Lv 23,37 en ell. 37 »Aquestes són les festes  del Senyor les quals apellareu molt grans  
Lv 23,38  e sacrificis e ofarenes, 38 menys  del que presentar soleu lo dia del  
Lv 23,38  del que presentar soleu lo dia  del disapta, e meyns de vostres vots e  
Lv 23,39  al Senyor. 39 »Del quinzèn dia  del mes setè, quant ajustareu los fruyts  
Lv 23,39 los fruyts de la terra, fareu festa  del Senyor per VII dies. Lo dia primer e  
Lv 23,40  fruyt de arbre molt bell, e brots  del palmer, e rams de arbre spes de fulla, 
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Lv 23,40  de arbre spes de fulla, e sàlzer  del torrent, e alegrar-vos-heu devant  
Lv 23,44  44 E perlà Moysèn sobre les festes  del Senyor als fills de Ysrael. 24,Tit  
Lv 24,4  posades enpertostemps en prasència  del Senyor. 5 »Pendràs de sert sèmola e  
Lv 24,7  pa en ramenbrament de la oferació  del Senyor. 8 »Per cascuns disaptes seran  
Lv 24,9  lloch sant, car sant dels sants és  del sacrifici del Senyor, de dret per a  
Lv 24,9  sant dels sants és del sacrifici  del Senyor, de dret per a tots temps. 10  
Lv 24,11  de Ysrael, 11 e com blesmàs lo nom  del Senyor e malaýs a ell, amanat fon a  
Lv 24,11 mara d’ell Salumich filla de Ebrí,  del trip de Dan. 12 E matéran aquell en  
Lv 24,16  sia allapidat per tota la moltitut  del poble; vulla que sia ciutadà o sia  
Lv 24,16 o sia pelagrí que blestomerà lo nom  del Senyor, de mort muyra, ab pedres sia  
Lv 25,2  a vosaltres, fareu los disaptes  del Senyor. 3 »Per VI ayns sembreràs ton  
Lv 25,4  e en lo VIIè any disapte serà [*],  del raposament del Senyor: lo camp no’l  
Lv 25,4  disapte serà [*], del raposament  del Senyor: lo camp no’l sembraràs ne la  
Lv 25,5  promeyes no’ls colliràs, car ayn  del rapòs de la terra és. 6 E seran a  
Lv 25,9  lo corn lo setèn mes en lo Xèn dia  del mes, en temps de misericòrdia en tota  
Lv 25,16  16 Quant més anys romendran aprés  del jubileu tant crexerà lo preu, e quant  
Lv 25,27 trobar, 27 seran comtats los fruyts  del temps que venut ho haurà, e ço que  
Lv 25,28  ço que haurà comprat fins a l’any  del jubileu, car en ell tota venda  
Lv 25,30  e rembra no’s porà en lo temps  del jubileu. 31 E si en la vila serà la  
Lv 25,47  vosaltres la mà de l’estranger e  del palagrí, e, vengut a meyns, vendrà’s  
Lv 25,50  rembra, fer-ho porà 50 llevant  del preu lo temps que ha a pasar fins l’  
Lv 25,50 lo temps que ha a pasar fins l’ayn  del jubileu, e de la moneda per la qual  
Lv 27,3  L sicles de argent a le mesura  del santuari; 4 e si és fembra, XXX. 5 E  
Lv 27,17  17 Si tentost de l’ayn comensat  del jubileu prometrà lo camp, tant con pot 
Lv 27,18  fins al jubileu, e serà rellevat  del preu. 19 La qual cosa si volrà rembra  
Lv 27,21  ’s porà, 21 car com vendrà lo dia  del jubileu santificat serà al Senyor, e  
Lv 27,25  25 »Tota estimació dels sicles  del santuari que serà posada, lo sicla val 
Lv 27,26  vulles bou, vulles ovella, serà  del Senyor. 27 La qual cosa si és animal  
Lv 27,27 e anedir-hi-ha la sinquena part  del preu. E si rembra no’l volrà, serà  
Lv 27,28  quant una vegada serà sentificat,  del sant dels sants serà al Senyor. 29 E  
Lv 27,30  vulles dels fruyts dels arbres,  del Senyor són e a ell són santifiquats.  
Lv 23,34  34 –Parla als fills de Ysrael:  Del quinsèn dia de aquest mes VII seran  
Lv 23,39 e promeses e donatius al Senyor. 39  »Del quinzèn dia del mes setè, quant  
Lv 19,21 no fonch franqua. 21 Mas per lo seu  delicta ofira al Senyor a le porta del  
Lv 4,3  prevera qui és untat peccarà faent  delinquir lo pobbla, offerrà per son  
Ex 32,12 auciura ells en les montanyes e per  delir-los en la terra?” Rapòs-sa la  
Ex 17,14  -lo en les orelles de Josuè. Yo  deliré la memòria de Amalech sots lo cell. 
Ex 32,10 e la mia ira irixaré contra ells, e  deliré ells, e faré a tu en gent gran. 11  
Ex 33,5 servitut. Una vegada puyaré ab tu e  deliré a tu. Ya ara depòs lo teu ornament  
Lv 23,30 30 e aquella qui nenguna obra farà,  deliré aquella de son poble; 31 per què  
Ex 3,8 he de aquesta terra en terra bona e  delitoza, terra fluent de llet e de mel,  
Lv 10,19  aquella? E cridaren a mi e mengí  dell sacrifici vuy si plau devant los ulls 
Ex 2,12  qui era hebreu, 12 e guordà deçà e  dellà, e viu que no hy havia null hom, e  
Ex 17,12  sofarien les mans, un deçà e altre  dellà. E foren ses mans alsades entrò al  
Lv 24,6  6 dels quals de VI en VI desà e  dellà sobra la taula molt pura devant lo  
Lv 14,53 llexat anar lo pardal volar al camp  delliura, adorerà per la casa e serà  
Ex 29,45  a sacerdots. 45 E habitaré enmig  dells fills de Ysrael e seré Déu d’ells,  
Ex 39,33  en roig e la cuberta de les pells  dells bochs, 34 e la claustra, e l’arque  
Ex 22,29  lo príncep del pobble. 29 »Tots  delmes e totes promeyes te usaràs a dar  
Lv 23,13  seran presentats ab ell: II  delmes de sèmola comoltada ab oli en  
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Lv 23,17  vostres: II pans de promeyes de II  delmes de sèmola llevade de llevat, los  
Lv 24,5  XII pans que cadescú haurà II  delmes, 6 dels quals de VI en VI desà e  
Lv 27,30 rembrà, mas de mort morrà. 30 »Tots  delmes de la terra, [*] dels blats, vulles 
Lv 27,31  31 E si algú volrà rembra los seus  delmes, anadir-hi-ha la quinta part de 
Lv 27,32 quinta part de aquells. 32 Tots los  delmes dels bous e de ovelles e de cabra  
Ex 1,1  primer 1 Aquests són los noms  dels fills de Yraell qui venguéran en  
Ex 2,6  -na piatat e dix: –Dels infants  dels hebreus és aquest infant. 7 E dix la  
Ex 2,19  agepcià nos ha defeses de les mans  dels pastors, e encara pohà a nós aygua e  
Ex 3,8  per rahó que’ls desliura de la mà  dels egepcians, e aportar-los-he de  
Ex 3,9 e eveu e guarbuceu, 9 cor la clamor  dels fills de Yraell és venguda a mi, e  
Ex 3,18  e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu  dels hebreus, apellà a nós, e irem per via 
Ex 5,15 de Yraell sobraposats sobra la obra  dels fills de Yraell, e cridaren a Farahó  
Ex 6,5  5 Yo he oÿts los gemegaments  dels fills de Yraell, los quals los  
Ex 6,6  del senyorajament e de la servitut  dels hebreus, [*] ab braç estès e ab grans 
Ex 6,7  desliuré a vós del senyoragement  dels agipcians, 8 e aportaré a vós a le  
Ex 6,25  són prínceps de les companyes  dels llevins e lus parentats. 26 Aquest és 
Ex 7,16  16 e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu  dels hebreus, m’ha tremàs a tu dient:  
Ex 7,22  senblantment tots los encantadors  dels agipcians ab lurs encantaments, e fo  
Ex 8,3  fronts, e en les tues relíquies  dels teus menjars, 4 e a tu e a ton pobla  
Ex 8,11  granotes de tu e de la tua casa, e  dels teus infans [*], enperò elles  
Ex 8,13  de les cases e de les viles e  dels camps, 14 e ajustaren-les en  
Ex 8,26  axí fer †menys de totes les obres†  dels agipcians adorarem e sacrificarem al  
Ex 9,1  e dix: “Açò diu nostre Senyor Déu  dels hebreus: Llexa anar lo meu poble per  
Ex 9,4  de Ysrael e les possecions  dels agipcians, axí que no parí res d’  
Ex 9,6  que foren morts tots los animals  dels egipcians, e dels animals dels fills  
Ex 9,6  tots los animals dels egipcians, e  dels animals dels fills de Ysrael no’n  
Ex 9,6  dels egipcians, e dels animals  dels fills de Ysrael no’n parí nengú. 7 E 
Ex 9,13  a ell: “Açò diu nostre Senyor, Déu  dels hebreus: Llexa anar lo meu poble per  
Ex 9,25 ferí la pedruscade, e tota la herba  dels camps e tots los arbres de la regió  
Ex 10,2 2 e que tu ho contes en les orelles  dels fills de Yrael. E de totes aquelles  
Ex 10,3  a ell: –Açò diu nostre Senyor, Déu  dels hebreus: “¿Entrò a quant no vols  
Ex 10,14  Agipte, e foren en totes les fins  dels agipcians sens tot nombre, axí que no 
Ex 10,15  la universa terra, e tots los poms  dels arbres e tot ço [*] que a le  
Ex 12,3 a tota la universa terra e coŀlació  dels fills de Ysrael, e diets a ells: “Lo  
Ex 12,5  màcula e tenrre, e pendrets ell  dels moltons e de les ovelles. 6 E servats 
Ex 12,6  ella de tota la multitut  dels fills de Ysrael en lo vespra. 7 E  
Ex 12,19  de la coŀlació de Ysrael, axí  dels estranys com dels nadius de la terra. 
Ex 12,19  de Ysrael, axí dels estranys com  dels nadius de la terra. 20 Nengun llevat  
Ex 12,23  sanch sobre lo llindar e’n cascú  dels perestatges, [*] no llexerà lo  
Ex 12,27  lo qual passà sobre les cases  dels fills de Ysrael en Agipte, farint los 
Ex 12,35  manà a ells Moysèn, cor demanaren  dels agipcians vaxells d’argent e d’or e 
Ex 12,42  deven observar tots los hòmens  dels fills de Ysrael en les lurs  
Ex 12,47  os de aquell. 47 »Tota la coŀlació  dels fills de Ysrael faheren açò, 48 e si  
Ex 13,2  vullva en los fills de Ysrael, axí  dels hòmens com de les bèsties, cor meus  
Ex 13,5  us metrà nostre Senyor en la terra  dels caneneus e dels hoteus e dels amoreus 
Ex 13,5  Senyor en la terra dels caneneus e  dels hoteus e dels amoreus e dels eveus e  
Ex 13,5 terra dels caneneus e dels hoteus e  dels amoreus e dels eveus e dels gebuseus, 
Ex 13,5  e dels hoteus e dels amoreus e  dels eveus e dels gebuseus, los quals jurà 
Ex 13,5  e dels amoreus e dels eveus e  dels gebuseus, los quals jurà a vostres  
Ex 13,11  te metrà nostre Senyor en la terra  dels cananeus, segons que ha jurat a tos  
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Ex 13,15  la terra de Agipte, del primer nat  dels hòmens entrò al primer nat de les  
Ex 13,17  Senyor no’ls menà per la carrera  dels falisteus, qui’ls era dret pasatge,  
Ex 14,5  axí. 5 E fou desnunciat al senyor  dels agipcians que lo poble fogia, e fou  
Ex 14,5  e fou trestornat lo cor de Faraó e  dels serfs de aquell sobre lo poble, e  
Ex 14,17  en sech. 17 E yo endurahiré lo cor  dels agipcians per ço que perseguèscan a  
Ex 14,20 nuu [*]; 20 e stech entre la posade  dels fills de Ysrael e los agipcians;  
Ex 14,24  nostre Senyor regordà la posade  dels agipcians en colona de foch e en nuu, 
Ex 14,24  foch e en nuu, destrohí la posade  dels agipcians, 25 ço és, [*] de les  
Ex 14,30  en aquell dia Ysrael de la mà  dels egepcians, 31 e vaheren los agipcians 
Ex 15,11 les aygües grans. 11 Ssenyor, ¿qual  dels forts és senblant a tu en forteleza, 
Ex 16,1  de Helim, e vench tota la multidut  dels fills de Ysrael en lo desert de Sin,  
Ex 16,2  2 E mermurà tota la congragació  dels fills de Ysrael contre Moysèn e  
Ex 16,9  a tota la universa congregació  dels fills de Ysrael: “Puyats devant lo  
Ex 16,10  perlava Aron a tot lo ajustament  dels fills de Ysrael, reguordaren en lo  
Ex 16,12 e dix: 12 –Yo he oït lo mermurament  dels fills de Ysrael. Parle a ells e  
Ex 17,1  1 E moch-se tota la multitud  dels fills de Ysrael [*] desert de Sín per 
Ex 17,5  ’t e vé devant lo poble, e prin  dels vells de Ysrael, e aporte en te mà te 
Ex 18,8  gitats ells de la mà de Farahó e  dels agipcians per amor de Ysrael, e tot  
Ex 18,9 e com los havia desliurats de la mà  dels agipcians, 10 e dix: –Beneÿt sia  
Ex 18,10  qui us ha desliurats de la mà  dels agipcians e de la mà de Farahó, e qui 
Ex 20,5  e gelós, qui vesit les iniquitats  dels pares en los fills en la terce e en  
Ex 21,9  esposarà aquella, segons custuma  dels fills face a’quelle. 10 E si pendrà  
Ex 21,19  en aquell les despezas, axí  dels metges com del dan que haurà  
Ex 23,7  no auciuràs, cor yo sóm contrari  dels malvats. 8 No pendràs dons, cor  
Ex 23,8 los savis e fan torçre les peraules  dels justs. 9 »No faces trists los  
Ex 23,13  guordats, e no remembrets los noms  dels altres déus, ne no sia oït en vostra  
Ex 23,31  de la Mar Roja entrò a le mar  dels palestins, e del desert entrò al  
Ex 24,5  de Ysrael. 5 E envià per jóvens  dels fills de Ysrael, e ofariren  
Ex 24,9 Moysèn e Aron e Nedap e Nebiú e LXX  dels vells de Ysrael, 10 e veren lo Senyor 
Ex 24,11  aquells qui de luyn estegueren  dels fills de Ysrael. E veren nostro  
Ex 25,22  la claustre, dintre les II ales  dels xerobins qui seran sobre la archa del 
Ex 26,33  entra la santadat e entre lo sant  dels sants. 34 »E posaràs la claustra  
Ex 27,2  III colzes d’alt. 2 E les torres  dels IIII angles seran cubertes de aram. 3 
Ex 28,1  frara Aron ab sos fills, d’enmig  dels fills de Ysrael, per esser sacerdots  
Ex 28,9 és, entratallaràs en elles los noms  dels fills de Ysrael, 10 VI noms en la una 
Ex 28,11  entallaràs en les pedres los noms  dels fills de Ysrael, e aquestes pedras  
Ex 28,26  que apar de l’ephot en la ragió  dels muscles e defora. 27 E faràs dos  
Ex 28,29  29 E portarà Aron los noms  dels fills de Ysrael en lo hossen del juý  
Ex 28,30  Senyor; e portarà Aron los juýs  dels fills de Ysrael en lo seu pits devant 
Ex 29,15  per peccat és. 15 »E pendràs la un  dels moltons, e Aron e sos fills posen  
Ex 29,34  de les carns consagrades e  dels pans entrò al matí, cremaràs lo  
Ex 29,37  e santificaràs aquell, e serà sant  dels sants, e tot hom qui toquarà aquell  
Ex 30,10  en les vostres generacions. Sant  dels sants és a nostro Senyor. 11 E parlà  
Ex 30,12  dient: 12 –Quant llevaràs la suma  dels fills de Ysrael entorn lur nombra,  
Ex 30,16  16 E tota la moneda que hauràs  dels perdonaments dels fills de Ysrael  
Ex 30,16 moneda que hauràs dels perdonaments  dels fills de Ysrael lliuraràs en ús del  
Ex 30,36 qual lloch aparré a tu, e sarà sant  dels sants a vós la temiama. 37 Aytal  
Ex 30,38 ferà semblant odor per olre, perirà  dels seus pobles. 31,Tit Capítol XXXII 1 E 
Ex 34,7 ignossent, qui rrets les iniquitats  dels pares en los fills e sobra fills de  
Ex 34,22  en les primícies de la seguada  dels forments, e la festa cor jo’t rahamí 
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Ex 35,1  1 Ajustà Moysèn tota la companiya  dels fills de Ysrael e dix a ells:  
Ex 35,4  4 E dix Moysès a tota la coŀlació  dels fills de Ysrael: –Aqueste és la  
Ex 35,15  [*], 15 e la ara del perfum [*]  dels odoraments e lo cubertor de la porta  
Ex 35,20  20 E axí tota la multitut  dels fills de Ysrael devant Moysès, 21 e  
Ex 35,27  pròpria voluntat. 27 E la multidut  dels prínceps ofariren pedres de unicla e  
Ex 36,3  a ells tots los universos dons  dels fills de Ysrael. E com la obra sa  
Ex 38,8 8 E féu lo pitxer e lo bací de aram  dels spills de les fembres qui estiguessen 
Ex 38,21  manement de Moysèn en les peraules  dels llevins, per mà de Lichamar, fill de  
Ex 38,26  Foren enperò C quintàs de argent,  dels quals foren fetes les colones del  
Ex 39,1 draps brodats a obs de la santadat,  dels quals fféran vestadures a Aron, les  
Ex 39,6  elles éran entellats [*] los noms  dels fills de Ysrael, 7 e posà aquelles en 
Ex 39,7 muscles de l’ephot per remenbranse  dels fills de Ysrael, axí con manà nostre  
Ex 39,14  on éran escrits los noms  dels fills de Ysrael [*], cascú per son  
Ex 39,33  e sos pilars, 33 e ses cubertes  dels cuyrs de moltons tints en roig e la  
Ex 40,11  consagrades, per ço que sien sants  dels sants. 12 »E acostaràs Aron defora  
Lv 1,2  a nostre Senyor, de les bèsties,  dels bous e de les ovelles sacrificarets  
Lv 2,3 de Aron e de sos fills, e serà sant  dels sants de les ofertes de nostre  
Lv 2,10  serà de Aron e de sos fills, sants  dels sants de les ofertes de nostre  
Lv 4,9  aquell [*] aquell qui és dedins: 9  dels dos llombles e la tela qui és prop de 
Lv 4,10 e farà perfum de açò sobra l’altar  dels holocausts. 11 E la pell e totes les  
Lv 4,18  git prop lo fonament de l’altar  dels holocausts, qui és a le porta del  
Lv 4,34  e tinye’n los corns de l’altar  dels holocausts, e lo romanent git al  
Lv 6,12  posat, desobra farà perfum del sèu  dels sacrificis pasificables. 13 Aquest és 
Lv 6,14 »Aquesta és la lley del sacrifici e  dels prasens que dèvan ofarir los fills de 
Lv 6,18  per colpa. 18 Solament los mascles  dels [*] de Aron menyaran ella, e açò sia  
Lv 6,23  dret succeyrà, 23 e tot sacrifici  dels sacerdots serà consumit de foch, e  
Lv 6,25  deguollaràs devant Déu, sant  dels sants és. 26 E lo sacerdot qui ofer,  
Lv 6,29  les carns de aquell, cor sant  dels sants és, 30 e tota la oferena que’s 
Lv 7,1  és la lley de [*] la colpa. »Santa  dels sants és, 2 per amor de açò allà on  
Lv 7,6  aquestes carns, cor sant és  dels sants. 7 »E axí com per peccat és  
Lv 7,14  de les gràcies per passifiquar, 14  dels quals offerrà I per premícies a  
Lv 7,14  premícies a nostre Senyor, e serà  dels sacerdots qui estaven en lo sacrifici 
Lv 7,20  menyarà de les carns de la oferta  dels pasificaments que és oferta al  
Lv 7,21  manera les carns, serà tallat  dels seus pobles. 22 E parlà nostre Senyor 
Lv 7,23 –Parla als fills de Ysrael. »Lo sèu  dels bous e de les ovelles e de les cabres 
Lv 7,27 tota ànima qui menyarà sanch perirà  dels seus pobbles. 28 E parlà nostro  
Lv 7,31  l’altar, e lo pits serà de Aron e  dels fills de aquell. 32 E la mà dreta del 
Lv 7,32  pasificable serà en promícies  dels sacerdots 33 qui oferiren la sanch e  
Lv 7,35  és la unció de Aron e a sos fills  dels sacrificis del Senyor en lo dia que  
Lv 8,22  I ariet segon en consagració  dels sacerdots, e posaren les llurs mans  
Lv 8,24  e lo polze dret de les mans e  dels peus; lo romanent gità sobra l’altar 
Lv 8,32  32 E açò que romandrà de la carn e  dels pans, sia cremat a foch. 33 [*] de la 
Lv 10,12  llevat prop de l’altar, cor sant  dels sants és. 13 E menyarets-lo en  
Lv 10,13 sant, cor dat és a tu e a tos fills  dels sacrificis del Senyor, axí com manat  
Lv 10,14  de les oferenes saludables  dels fills de Ysrael, 15 enaxí que la  
Lv 10,17  per peccat en lloch sant? Cor sant  dels sants és, [*] dat a vós que portets  
Lv 11,46 yo sóm sant. 46 »Aquesta és la lley  dels animals e de les volataries e de  
Lv 12,8 II tortres o II polls de coloms, un  dels quals a fer holocaust e l’altra per  
Lv 13,4 la carn no serà ensatade e la color  dels pèls no serà mudade, prengua lo  
Lv 13,12  entrò als peus, açò serà a vista  dels ulls del prevera, 13 e veurà lo  
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Lv 13,44  e serà departit de l’arbitra  dels sacerdots, 45 haurà se vestimenta  
Lv 14,5  vermell e hysop. 5 E deguoll la un  dels aucells en un vaxell de terra sobre  
Lv 14,13  pertayn lo sacrifici, cor santa  dels sants és. 14 »E pendrà lo prevera de  
Lv 14,22  e II tortres o II polls de coloms,  dels quals sia la un per lo peccat e l’  
Lv 14,30  devant Déu; 30 e de les tortres e  dels polls dels coloms ofira 31 un per la  
Lv 14,30  30 e de les tortres e dels polls  dels coloms ofira 31 un per la colpa,  
Lv 15,30  del tabernacla del testimoni, 30  dels quals la un oferrà per peccat e l’  
Lv 15,33  e qui soféran flux de sanch, e  dels hòmens qui jauen ab elles. 16,Tit  
Lv 16,5  Aron devant tota la multitud  dels fills de Ysrael II cabrits per peccat 
Lv 16,16  santuari de totes les inmundícies  dels fills de Ysrael e de llurs colpes e  
Lv 16,19  ell de totes les inmundícies  dels fills de Ysrael. 20 »E aprés que  
Lv 16,21  confesarà totes les iniquitats  dels fills de Ysrael e totes les colpes e  
Lv 16,27  que seran deguollats per peccat,  dels quals és aportade la sanch en lo  
Lv 17,3 manà Déu dient: 3 »Qualquequal home  dels fills de Ysrael que alcia bou o  
Lv 17,5  sacrifici e dons los sacerdots  dels fills de Ysrael, los quals auciuran  
Lv 17,8  dix: Homa de la casa de Ysrael e  dels estranys qui peragrínan ab vós qui  
Lv 17,13  entra vós. 13 »Qualsevol homa  dels fills de Ysrael e dels estrayns qui  
Lv 17,13  homa dels fills de Ysrael e  dels estrayns qui peregrinen ab vós qui  
Lv 17,15  morta o presa per bèstia fera, axí  dels de la terra com dels estrangers,  
Lv 17,15  fera, axí dels de la terra com  dels estrangers, llevarà la sua vestimenta 
Lv 19,5 Déu vostre. 5 »Si inmolareu víctima  dels pasífichs al Senyor perquè sia  
Lv 19,23  fruyts, llevar-n’heu los caps  dels menbres; los brots qui broten seran  
Lv 19,31  »No us declineu als encantadós ni  dels ýdolas res no enserqueu, que no siau  
Lv 20,2  diràs als fills de Ysrael: »[*] e  dels estrangers qui habiten en Ysrael, si  
Lv 20,24  vostra, qui he saperat a vosaltres  dels altres pobles. 25 Saperau vosaltres  
Lv 20,26  sóm lo Senyor, e he-us saparats  dels altres pobles perquè fóceu meus. 27  
Lv 21,12  no s’ensutzarà; 12 ni s’axirà  dels sants lochs, perquè no poŀluesqua lo  
Lv 21,22  Déu. 22 Car mengerà tan solament  dels pans qui són en lo santuari, 23 axí  
Lv 22,2 aquelles coses qui són santificades  dels fills de Ysrael, e no ensutzen lo nom 
Lv 22,2  de Ysrael, e no ensutzen lo nom  dels santifiquats a mi que ells presenten. 
Lv 22,15  ensutzaran les coses santificades  dels fills de Ysrael que prasenten al  
Lv 22,18 a ells: »Hom de la casa de Ysrael e  dels estrangers qui habiten entra  
Lv 22,19  vosaltres. Mascla sens màcula serà  dels bous o de ovelles o de cabres; 20 si  
Lv 22,21  21 »Hom qui presenterà víctima  dels pasífichs al Senyor, o per vot o  
Lv 22,32  meu, perquè sia santificat enmig  dels fills de Ysrael. Yo sóm lo Senyor qui 
Lv 23,6  6 E lo XVè dia del dit mes, festa  dels pans alizos del Senyor és; per VII  
Lv 23,19  e II anyells anyívols, víctimes  dels pasífichs. 20 E com haurà llevat  
Lv 23,34  de aquest mes VII seran les festes  dels Tabernaclas, ço és, Cabanyelles, per  
Lv 24,6 pans que cadescú haurà II delmes, 6  dels quals de VI en VI desà e dellà sobra  
Lv 24,8  mudats devant lo Senyor, rehebuts  dels fills de Ysrael de amistansa per a  
Lv 24,9 ’ls mengen en lloch sant, car sant  dels sants és del sacrifici del Senyor, de 
Lv 25,15  d’ell; 15 segons lo conte  dels fruyts ho vendran a tu. 16 Quant més  
Lv 25,16 menys lo preu costerà, car lo temps  dels fruyts vendrà a tu. 17 No vullau  
Lv 25,19  a vosaltres los seus fruyts,  dels quals mengeu fins a sadollament, no  
Lv 25,32  a son senyor. 32 »Les cases  dels llivítichs que en la ciutat són,  
Lv 25,33  car les cases de les ciutats  dels llevítichs en llochs de possecions  
Lv 25,45  que entorn de vosaltres són 45 e  dels estrangers qui van palegrinant entra  
Lv 25,52  conte ab ell segons lo nombre  dels ayns, retrà lo restant dels ayns al  
Lv 25,52  nombre dels ayns, retrà lo restant  dels ayns al comprador. 53 Los que abans  
Lv 26,13  vostre, qui us he tret de la terra  dels agipcians perquè no servíceu a ells,  
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Lv 26,22  e faré vanir en vosaltres bísties  dels camps que destrovèsquan a vosaltres e 
Lv 26,25  e sareu lliurats en les mans  dels contraris, 26 e aprés que hauré  
Lv 26,35 soladat, quant sereu 35 en la terra  dels hosts; farà sos disaptes e raposarà  
Lv 26,36 los coratges d’ells en les ragions  dels contraris; los spaordirà lo so de la  
Lv 27,5  4 e si és fembra, XXX. 5 E  dels V ayns fins al XXè, lo mascla donarà  
Lv 27,21  santificada se pertayn als drets  dels sacerdots. 22 »Si lo camp comprat e  
Lv 27,22  lo camp comprat e no de la poceció  dels mayors serà santificat al Senyor, 23  
Lv 27,23  lo sacerdot segons lo nombre  dels ayns lo preu fins al jubileu, e  
Lv 27,25  poseció hagut. 25 »Tota estimació  dels sicles del santuari que serà posada,  
Lv 27,28  vegada serà sentificat, del sant  dels sants serà al Senyor. 29 E tota  
Lv 27,30  30 »Tots delmes de la terra, [*]  dels blats, vulles dels fruyts dels  
Lv 27,30 de la terra, [*] dels blats, vulles  dels fruyts dels arbres, del Senyor són e  
Lv 27,30  [*] dels blats, vulles dels fruyts  dels arbres, del Senyor són e a ell són  
Lv 27,32 part de aquells. 32 Tots los delmes  dels bous e de ovelles e de cabra que sots 
Ex 2,6  plorava. Hach-na piatat e dix:  –Dels infants dels hebreus és aquest  
Ex 8,9  elles romendran al flum fins a  demà. 10 E ell respòs: –Fes ço que’t  
Ex 8,23  entra lo meu poble e lo teu. E  demà serà aquest senyal”. 24 E féu-ho lo 
Ex 8,29  Farahó e a sos serfs e a son poble  demà; enperò guorde’t que d’equí avant  
Ex 13,14  14 E com te demanaran tos fills  demà: “Què és açò?”, tu respondràs a ells: 
Ex 16,23  aquelles coses que haurets obs  demà, fets, e tot ço que devets coure,  
Ex 16,23  us sobrerà, estoyats-ho entrò a  demà. 24 E faheren-ho axí com los menà  
Ex 19,10  al poble e sentifica a ells vuy e  demà, e llaven lurs vestedures, 11 e sien  
Ex 9,5  nostre Senyor lo temps dient:  –Demà farà nostre Senyor aqueste cosa en  
Ex 32,5  ell, e alçà sa veu e cridà e dix:  –Demà és festa a Déu. 6 E llavaren-sa  
Ex 3,22  na axirets, no axirets buyts, 22 e  demanarà la fembra a ce veÿna e a ce hosta 
Ex 13,14 resembràs [*] per preu. 14 E com te  demanaran tos fills demà: “Què és açò?”,  
Ex 12,35  axí com manà a ells Moysèn, cor  demanaren dels agipcians vaxells d’argent 
Ex 10,11  a nostre Senyor, cor açò  demanats vosaltres. E mantinent se axiren  
Ex 18,15  dix Moysèn: –Lo pobble ve a mi e  demanen la sentència de Déu, 16 car com  
Ex 10,19  Senyor, 19 que féu bufar lo vent  demantinent de occident molt fort, e llevà 
Ex 16,10 ha oÿt lo vostro mermurament.” 10 E  dementra perlava Aron a tot lo ajustament  
Lv 14,46  »E qualquequal intrarà en la casa  dementra és tenquade, serà inmunda entrò  
Lv 21,23 pans qui són en lo santuari, 23 axí  dementra és la hora que dintre lo vel no  
Ex 17,6  e vé. 6 E yo staré devant, aquí e  demont la pedra de Horep, e axirà aygua  
Ex 26,28  28 que’s meten per miganes taules  demont entrò demont. 29 E totes aquestes  
Ex 26,28  per miganes taules demont entrò  demont. 29 E totes aquestes posts cobriràs 
Ex 36,19  e altra cubertor que estigués  demont aquestes de pells de boch. 20 E féu 
Lv 2,6  aquella menudement e scamparàs  demont oli. 7 »E si la praentalla serà de  
Lv 7,4  4 e abdozos los ronyons, e lo sèu  demont ells, e la tela e aquell del fetge  
Ex 12,39  Agipte, e no pogueren fer denguna  demoransa ne pogueren aÿnar ço que’ls era 
Lv 20,17  llur llegesa la un de l’altre han  demostrada, e portaran lur iniquitat. 18  
Ex 15,19 cavalcadors en la mar, e ratornaren  demunt ells les aygües de la mar, e los  
Ex 26,24  24 E seran juntes a devall tro a  demunt, e la una se tendrà ab l’altre ab  
Ex 35,27  ofariren pedres de unicla e perles  demunt lo mitra e la cassula, 28 e coses  
Ex 40,17  e posà lo cubertor de la tenda  demunt, axí com manà nostra Senyor a  
Lv 1,8  8 e los [*] que són tallats seran  demunt ordonats, enperò lo cap e tot ço de 
Lv 2,1  sèmola serà la sua oferta, e git  demunt ella oli, e posa-hy ensens, 2 e  
Lv 2,15  a nostre Senyor. 15 E scamparàs  demunt oli e ensens posaràs demunt, cor  
Lv 2,15  demunt oli e ensens posaràs  demunt, cor oferta de nostre Senyor és; 16 
Lv 3,5  face perfum sobra l’altar, posat  demunt de les llenyes, e lo foch dejús  
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Lv 8,7 lo braguer, e vestí a ell lo pali e  demunt li donà lo ephot, 8 e senyí a ell  
Lv 11,34 que menyarets, si serà gitada aygua  demunt ells seran no nèdeus, e tota cosa  
Lv 14,36 casa.” 36 Lo prevera mana a ell que  denetg totes les universes coses de la sua 
Ex 23,32  devant vós. 32 No faràs ab ells  dengun fermament, ne ab lurs déus; 33 ne  
Lv 18,23  ab ella. La dona no’s sotsmetrà a  dengun animal ni’s mesclarà ab ell, car  
Ex 12,39  axir de Agipte, e no pogueren fer  denguna demoransa ne pogueren aÿnar ço que 
Lv 18,26 costumes e lleys e juýs, e no fareu  denguna de aquestes abominacions, axí lo  
Ex 21,24  ànima per ànima, 24 ull per ull,  dent per dent, mà per mà, peu per peu, 25  
Ex 21,24 per ànima, 24 ull per ull, dent per  dent, mà per mà, peu per peu, 25 cremament 
Ex 21,27  ’ls haurà tret; 27 e si trencarà  dent de son serf o de sa serva,  
Lv 24,20  per trencadura, ull per ull,  dent per dent. Pendrà aytal faride o  
Lv 24,20  trencadura, ull per ull, dent per  dent. Pendrà aytal faride o naffra com  
Ex 33,8  pavelló, e raguordaven [*] Moysèn  dentrò al venir de sa tenda. 9 E ell  
Ex 19,9  e que creguen tu enpertostemps. E  denuncià Moysèn totes aquestes peraules de 
Lv 5,1 o hu viu o hu fou consent, si no ho  denunciarà portarà la sua iniquitat. 2  
Lv 9,21  pits de aquells e les cames dretes  departí Aron e alçà-ho devant Déu axí  
Lv 11,26  que hage ungla fesa mas no serà  departida e no ramuga, serà inmunda; qui  
Lv 14,48  en la casa e veurà la llepra  departida de la casa, aprés que la haurà  
Lv 15,19  flux de sanch al cap del mes, sia  departida per VII dies. 20 E tothom qui  
Lv 12,2  serà no nèdee per VII dies del  departiment de les mèstrues; 3 e en lo dia 
Lv 15,21  on dormirà o siurà en los dies del  departiment seu serà ensutzat. 22 E qui  
Lv 2,6 saber, menys de llevat [*]; 5 [*] 6  departiràs aquella menudement e scamparàs  
Lv 5,19  [*] ell, 19 cor per error s’era  departit del Senyor. 6,Tit  1 E perlà  
Lv 13,3  e segons l’arbitre de aquell serà  departit. 4 »Mas si serà lluent e blanch a 
Lv 13,44  home serà toquat de llepra e serà  departit de l’arbitra dels sacerdots, 45  
Lv 26,32 com los habitadors de aquella seran  deperduts, 33 e vosaltres despergiré en  
Ex 21,35 aquell morrà, vènan lo bou aquell e  depertèsquan entra si [*]. 36 E si sabia  
Ex 28,28  hossen e lo ephot, e vet que no’s  depertesquen. 29 E portarà Aron los noms  
Lv 1,12  aquell sobra l’altar entorn, 12 e  depertesquen los menbres e lo cap e sa  
Ex 11,7  ço que sàpien [*] quants miracles  depertí nostre Senyor entre los agipcians  
Lv 11,3  de la terra: 3 tot aquell qui ha  depertida la ungla e que remuch menyarets. 
Lv 13,45  sacerdots, 45 haurà se vestimenta  depertida e irá ab lo cap nuu, e la  
Lv 10,14  pits qui és ofert e la cama qui és  depertide menyarets en lloch munde tu e  
Ex 14,21  la mar en sech. E foren les aygües  depertides, 22 e intraren los fills de  
Lv 7,34 pits de la alsadura e la cama de la  depertidura apartaràs als fills de Ysrael  
Ex 14,16  e stin la tua mà sobre la mar, e  depertir-s’ha aquella per ço que íntran 
Ex 26,33  la arque del testament, la qual  depertirà entra la santadat e entre lo  
Ex 13,12  pares que donarà aquella a tu, 12  depertiràs aquelles que obren vulva a  
Ex 15,9  ’ls persaguiré e’ls pendré e’ls  depertiré lurs armes, e la mia ànima serà 
Ex 29,27  e serà consegrat, e la cuxa que  depertist del moltó, 28 ab la qual és  
Lv 7,10  rres, [*] los fills de Ysrael sia  depertit per agual mesura. 11 »Aquesta és  
Lv 9,13 13 E lo holocaust aparallaren a ell  depertits per menbres ab lo cap e cascun  
Ex 33,5  puyaré ab tu e deliré a tu. Ya ara  depòs lo teu ornament per ço que sàpia què 
Ex 15,7 e en multitut de la tua glòria has  deposats los adversaris meus. Tu trematist 
Lv 13,56  sia cremada a foch [*]. 56 E si  depuys que la vestadura serà llevada altra 
Ex 10,25 ab nosaltres. 25 E dix Moysèn: –¿Tu  deràs en nostro Senyor sacrificis en  
Lv 14,34 la qual yo daré a vós en posació, e  deré plaga de llebrosia en casa de terra  
Ex 26,12  hy és més, cobriràs-na la part  derrera del tabernacle, 13 e penyar-n’  
Ex 33,23  pendré la mia mà, e veuràs la part  derrera de mi, mas la mia faç tu no pots  
Ex 40,16  e mès ses posts, e †donà† ses  †derres†, e dressà ses colones, 17 e estès 
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Lv 24,6 II delmes, 6 dels quals de VI en VI  desà e dellà sobra la taula molt pura  
Ex 3,5  5 Dix a ell: –No t’acostes ací.  Descalce’t lo calsament de tos peus, com  
Lv 18,17 filla de sa filla no pendràs perquè  descobres les sues verguonyes, car carn de 
Lv 20,11  11 »Qui dormirà ab sa madastra e  descobrirà la verguonya de son para, de  
Lv 20,19  farà la difamació de la sua carn  descobrirà; portaran abdozos llur  
Lv 21,10 santes vestadures, lo seu cap no’s  descobrirà ni les vestadures no  
Lv 18,7  para ne la llegeza de ta mara no  descobriràs, car mare tua és. No  
Lv 18,7 no descobriràs, car mare tua és. No  descobriràs la sua llegesa. 8 »La llegeza  
Lv 18,8 llegeza de la muller de ton para no  descobriràs, car llegeza de ton pare és. 9 
Lv 18,9  o defora case és engendrade, no la  descobriràs. 10 »La llegeza de la filla  
Lv 18,10  o néta de part de ta filla no la  descobriràs, car verguonya tua és. 11 »La  
Lv 18,11  ton para i és ta germana, no la  descobriràs. 12 [*] 13 »La verguonya de la 
Lv 18,13  de la germana de ta mara no la  descobriràs, que carn de te mara és. 14  
Lv 18,14 de ton oncla germà de ta mara no la  descobriràs, ne t’acostaràs a se muller,  
Lv 18,15  15 »La verguonya de ta nora no la  descobriràs, car muller és de ton fill  
Lv 18,17  de ta muller e da sa filla no la  descobriràs; la filla de son fill ni la  
Lv 18,18  amigues d’ella no la pendràs, ni  descobriràs la sua verguonya encara ella  
Lv 18,19  ha de sa flor no t’acostaràs, ni  descobriràs la sua verguonya. 20 »Ab la  
Lv 20,19  part de para ni de part de mara no  descobriràs. Qui açò farà la difamació de  
Lv 20,20 o ab la muller de son oncla e haurà  descubert la sua verguonya e de sa  
Lv 20,18  en lo flux de sa porgació e haurà  descuberta llur legeza e ella haurà uberta 
Lv 20,21  car la verguonya de son frara ha  descuberta; sensa fills seran. 22 »Guordau 
Ex 9,23  Senyor donà trons e pedruscade e  descuriments de lamps sobre la terra.  
Lv 23,27  Senyor a Moysèn dient: 27 –Lo dia  desè de aquest mes setè, dia de perdonansa 
Lv 26,33  vosaltres despergiré en les gens e  desenbaynaré aprés vosaltres la mia  
Ex 3,1 ell amanàs son bestiar a la ora del  desert, ell vench en lo munt de Déu, en  
Ex 3,18  e irem per via de IIIs dies per lo  desert per ço que sacrificam al Senyor Déu 
Ex 4,27  –Vé a encontra de Moysèn en lo  desert. Lo qual li axí a carrera en lo  
Ex 5,3  que anem la via de III dies per lo  desert e que sacrificam al nostro Déu e  
Ex 7,16  poble per ço que sacrifich en lo  desert; e entrò are no l’has volgut oir.  
Ex 8,1  per ço que sacrifícan a mi en lo  desert. 2 E si no’l vol lexar, vet que yo 
Ex 8,27  allapidarien. 27 Nós irem per lo  desert anadura de III dies, e aquí  
Ex 8,28  al Senyor Déu vostre en lo  desert; solament enperò que no us na anets 
Ex 13,18  18 mas menà’ls per la via del  desert que és prop de la Mar Roya. E  
Ex 13,20  Chasom, en l’estrem de la fi del  desert. 21 E Déu anave devant ells per  
Ex 14,3  ells són torbats en la terra, al  desert los han clozos.” 4 E yo endurahiré  
Ex 14,11  Agipte? ¿Per ço som amenats en lo  desert, per morir? ¿Per què has volgut fer 
Ex 14,12  millor servir que no morir en lo  desert. 13 E dix Moysèn al poble: –No us  
Ex 15,22  Mar Roja, e intraren-se’n en lo  desert de Zur, e anaren III dies per lo  
Ex 15,22  de Zur, e anaren III dies per lo  desert, e no trobaren aygua. 23 E  
Ex 16,1 multidut dels fills de Ysrael en lo  desert de Sin, al qual és entre Helín e  
Ex 16,2  contre Moysèn e contre Aron en lo  desert, 3 e diguéran a ells los fills de  
Ex 16,3  Per què has menats nós en aquest  desert, per ço que aucieces tota aquesta  
Ex 16,10  fills de Ysrael, reguordaren en lo  desert, e veus que la glòria de nostre  
Ex 16,14 la faç de la terra. E aparech en lo  desert una cosa menude quaix redona,  
Ex 16,32  lo pa que fiu menyar a vós en lo  desert com vos haguí gitats de la terra de 
Ex 17,1  multitud dels fills de Ysrael [*]  desert de Sín per les sues albergades,  
Ex 18,5  e ab la muller de Moysèn, en lo  desert, on era la posade prop del munt de  
Ex 19,1  en lo dia aquest, vengueren en lo  desert de Sinaý, 2 cor ells mogueren de  
Ex 19,2  de Rehabidim e vengueren tro al  desert de Sinaý, e faheren tendes e  
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Ex 23,31  a le mar dels palestins, e del  desert entrò al flum. E lliuraré en les  
Lv 7,38  llurs oblacions al Senyor en lo  desert de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E  
Lv 16,10  aquell e llex anar aquell en lo  desert. 11 »E com açò serà fet, ofira lo  
Lv 16,21  de aquell, enviar-lo-n’ha al  desert per la mà de algun hom, 22 e portar 
Lv 16,22  solatària, e serà llexat en lo  desert. 23 »E ratornarà Aron en lo  
Lv 26,33  mia espaza, e serà la vostra terra  deserta e les ciutats vostres destrovides. 
Lv 26,22  e seran fetes vostres carreres  desertes. 23 »E si axí encara no us volreu 
Lv 26,31 ciutats ratornen en soladat, e faré  deserts vostres santuaris ni rabré d’equí 
Ex 20,17  la casa de ton proïsme. No  desigeràs la muller de aquell, ne son  
Ex 3,8  e çó devallat per rahó que’ls  desliura de la mà dels egepcians, e  
Ex 2,22  Déu de mon para és mon ajudador e  desliurà a mi de la mà de Farahó.» 23 E  
Ex 2,25 nostro Senyor los fills de Yraell e  desliurà’ls. 3,Tit Capítol III 1 E Moysès 
Ex 14,30  a mur a destre e a sinestre. 30 E  desliurà nostre Senyor en aquell dia  
Ex 12,27  los agipcians e les nostres cases  desliurants.” E encorbà-sse lo poble e  
Ex 21,13  E aquell qui no serà perseguit mas  desliurarà aquell en les sues mans, meta  
Ex 5,23  opremut lo teu pobla e no l’has  desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E dix Déu a  
Ex 17,16  que solament la mà de Déu l’havia  desliurat, e la batalla de Déu serà contra 
Ex 18,9  fets a Ysrael, e com los havia  desliurats de la mà dels agipcians, 10 e  
Ex 18,10 –Beneÿt sia nostre Senyor qui us ha  desliurats de la mà dels agipcians e de la 
Ex 6,7 són Senyor vostre e Déu vostra, qui  desliuré a vós del senyoragement dels  
Ex 18,4  mon para, tu est mon ajudedor e’m  desliurest del coltell de Farahó.» 5 E  
Ex 18,8  e com havia a ells nostre Senyor  deslliurats. 9 Fo molt alegra Jetró per  
Lv 8,20  l’altar entorn. 20 E l’ariet  desmenbrà per menbres, e lo cap e la  
Ex 14,5 Senyor. E faheren-ho axí. 5 E fou  desnunciat al senyor dels agipcians que lo 
Ex 28,27  -los sobra abdues les espatlles  desobra que raguorden contra la fas de la  
Ex 29,20  e lo romanent de la sanch gitaràs  desobra l’altar entorn. 21 E pendràs  
Ex 29,21  Aron e sobre sos vestiments, e  desobra sos fills e desobra lurs  
Ex 29,21  vestiments, e desobra sos fills e  desobra lurs vestiments, e seran  
Ex 31,7  del testimoni e la claustra que  desobra ella és, e tots los vaxells del  
Ex 33,16 vas ab nós per ço que’ns gloriagem  desobra tots los pobles qui habítan sobra  
Lv 1,4  e posarà la mà sobra lo holocaust,  desobra lo seu cap, e serà pus acceptable  
Lv 6,12  tots dies, e lo holocaust posat,  desobra farà perfum del sèu dels  
Lv 9,12  qual él buydà entorn de l’altar e  desobra. 13 E lo holocaust aparallaren a  
Ex 25,11 del fin aur, dins e defora, e feràs  desobre una corona, un cercle d’or tot  
Ex 25,22  22 e aquí’t manaré e parlaré a tu  desobre la claustre, dintre les II ales  
Lv 26,19  duresa, e donaré cel a vosaltres  desobre axí com a fferro, e la terra de  
Lv 26,37  -los 37 e decauran cascú  desobre sos frares axí com fogint a  
Lv 27,15  la sinquena part de la estima  desobre e haurà la casa. 16 »Lo qual si  
Lv 21,7  sants seran. 7 »De lloch sutze ni  desonest no pendran muller, ni aquella [*] 
Ex 26,19  de argent, de les quals metràs IIs  desots cascuna taula e en cade angle. 20 E 
Lv 26,33  seran deperduts, 33 e vosaltres  despergiré en les gens e desenbaynaré  
Lv 26,6  dormireu e no serà qui us  despert, car llavaré males bísties e lo  
Ex 38,24  lli tortís. 24 E tot l’or qui fou  despès en la obra del santuari [*] fo  
Ex 21,19  enperò que satisface en aquell les  despezas, axí dels metges com del dan que  
Ex 21,8 serf ha acustumat d’exir; 8 mas si  desplaurà en los ulls de son senyor al  
Ex 29,21  l’altar entorn. 21 E pendràs  despuix de la sanch qui és sobra l’altar, 
Ex 29,12  prop la porta del tabernacla. 12  Despuix pendràs la sanch del vadell, e  
Lv 6,11  prop de l’altar; 11 e puxs  despullarà’s aquests draps e vestirà-se 
Ex 12,36  agipcians, que donaren a ells, e  despullaren Agipte. 37 E moguéran-ce los 
Ex 3,22  los fills e les filles vostres, e  despullarets Agipta. 4,Tit Capítol IIII 1  
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Ex 32,25  25 E viu Moysèn que lo pobla era  despullat, per ço cor los havia despullats 
Ex 32,25 era despullat, per ço cor los havia  despullats Aron per rahó de la gran  
Lv 9,23  en lo tabernacla del testimoni, e  despuxs axiren e banaÿren lo pobla. E  
Ex 9,18 més que no fo null temps en Agipte,  despuys que fo fundade la terra entrò en  
Ex 19,21  al poble que per ventura no’s  desretglasen e que no passen los térmens  
Lv 19,11  11 »No fareu furt. No mantireu ni  desseba nengú son proïsma. 12 No  
Lv 26,16  que consagesca los vostros ulls e  desseque les vostres ànimes; debades  
Ex 36,35  lli tortís, obra brodade e vayra e  destincta, 36 e IIII colones [*], ab llurs 
Ex 15,6 és engrenahide en forteza, e la tua  destra, Senyor, ha farits los anemichs, 7  
Ex 33,22  de la pedra, e tendré-ta la mia  destra entrò que trespàs, 23 e pendré la  
Lv 8,23 aquell e toquà’n la orella de Aron  destra en la estrema part de aquella e lo  
Lv 8,23 part de aquella e lo polze de la mà  destra e senblantment en los peus. 24 E  
Lv 14,16  sinestra, 16 e benyarà lo seu dit  destra en aquell e gitar-n’ha VII  
Ex 14,22  e era la mar axí com a mur a le  destre de aquells e a le sinestra. 23 E  
Ex 14,29  aygües éran a ells axí com a mur a  destre e a sinestre. 30 E desliurà nostre  
Ex 15,6  axí com a pedra. 6 Senyor, la tua  destre és engrenahide en forteza, e la  
Lv 24,23  fora les tendes e ab pedres lo  destrenguéran. E faéran los fills de  
Lv 25,14  o la compraràs d’ell, no’l  destrengues lo teu frara, mas segons lo  
Lv 25,46  e los vostros frares [*] no’ls  destrengueu per potènsia. 47 »Si’s  
Lv 19,13  ne maleza a ton proïsma ne’l  destrenyaràs per força. No romandrà lo  
Lv 25,39  vendrà a tu ton frara, no’l  destrenyaràs de servitut axí com als  
Lv 24,20  aytal la sostendrà e de açò serà  destret. 21 »Qui matarà bístia, dar-n’  
Lv 25,39 e fos Déu vostre. 39 »Si de pobresa  destret vendrà a tu ton frara, no’l  
Ex 5,14  acabar la obra, batuts per los  destreyadors de Pharahó dient: –Complits  
Ex 14,24  en colona de foch e en nuu,  destrohí la posade dels agipcians, 25 ço  
Ex 12,13 sobre vós e no serà a vós plaga per  destrohir com yo farré la terra de Agipte. 
Ex 23,24  faràs la obra de aquells, ans los  destrohiràs e trencaràs les imatges de  
Lv 26,30  fills e de vostres filles. 30  Destrohiré les altes coses vostres, e les  
Ex 22,20  »Qui farà sacrifici al diable, sia  destroït. No deu haver sacrifici sinó  
Lv 26,22 en vosaltres bísties dels camps que  destrovèsquan a vosaltres e a vostres  
Lv 14,45  inmunda. 45 La qual mantinent sia  destrovida e les sues pedres e la fusta e  
Lv 26,20  fferro, e la terra de asser 20 [*]  destrovida, vostre treball serà en va, no  
Lv 26,33 terra deserta e les ciutats vostres  destrovides. 34 »Llavors plauran a le  
Ex 21,26  l’ull de son serf o de sa serva e  destrovirà ell, los leix anar franchs per  
Lv 1,17 on solen gitar les sendres. 17 E no  destrovirà les ales de aquell, ne no  
Ex 34,13  cor ells són a tu en roÿna, 13 mas  destroviràs llurs ares e lurs ymatges [*]. 
Lv 26,32  equí avant la odor molt suau, 32 i  destroviré la vostra terra. Espavantar-  
Ex 33,3 servitut, per ço que per ventura no  destrovís tu en la via. 4 E oý lo pobla la 
Lv 11,35  que sien ferres de III peus, sia  destrovit e seran no nèdeus. 36 E les fons 
Ex 12,23 dels perestatges, [*] no llexerà lo  destroÿdor venir en les vostres cases per  
Lv 26,44  no’ls avorriré perquè de tot sien  destroÿts e que fos trenquat lo meu pacte  
Ex 20,4  semblance que sia en los sels  desús ne en la terra dejús [*]. 5 »No  
Ex 23,2  molts no digues sentència e que’t  desvinyes de veritat, 3 e hauràs mercè del 
Ex 11,5 al primer nat de la serventa que és  detràs la mola, e tots los primers nats de 
Ex 14,19  guihave le posade de Ysrael, e anà  detràs ells, ab ells agualment una colona  
Lv 11,21 sobra IIII peus [*] haurà llonguesa  detràs per què saltarà sobra terra, 22 [*] 
Ex 34,10  ne en negunes gens, per ço que  detriu lo pobla aquest enmig del qual est  
Ex 21,36  aquell son senyor, sertes ell  deu esmanar lo bou, e lo bou mort sia seu. 
Ex 22,3 e sdevendrà açò que face homey, ell  deu morir. E si serà pres aquell qui farà  
Ex 22,3 lo furt e no ha de què ho reta, ell  deu esser venut. 4 E si serà trobat ab ell 
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Ex 22,7  de casa, si lo lladre serà trobat,  deu-ne esmanar II tans; 8 e si no serà  
Ex 22,11  no veuran açò, 11 lo sagrement  deu esser enmig d’ells que ell no estès  
Ex 22,12  12 E si lo furt és atrobat, lo dan  deu esser restituÿt a son senyor. 13 E si  
Ex 22,15  fet en prasència de son senyor, no  deu esser restituÿde, mayorment si serà  
Ex 22,17  no le hy volrà donar per muller,  deu-li donar la monede del dot lo qual  
Ex 22,20  al diable, sia destroït. No  deu haver sacrifici sinó solament Déu. 21  
Ex 25,20 cascun reguort devers l’oratori, e  deu esser cuberta la arque. 21 En la qual  
Lv 5,2  la sua inmundícia, mala és e  deu esser lexada. 3 »E si algú toquarà la  
Lv 6,13  foch perdurabla que null temps no  deu defallir en l’altar. 14 »Aquesta és  
Lv 7,25  25 e si algú mengerà lo sèu qui  deu eser ofert al Senyor en ensens perirà  
Lv 11,33  serà ensutzat, e per amor de açò  deu esser trenquat. 34 Tots los menyars  
Lv 14,14  de la orella dreta de aquell que  deu esser mundat, e sobre lo polze de la  
Lv 16,15  és de la sanch del tor, la qual  deu espergir en la †oració† de l’oracla.  
Lv 21,23 le are, car màcula ha e ensutzar no  deu lo santuari meu. Yo sóm lo Senyor qui  
Ex 20,3  de servitut. 3 »No sia a tu altre  déu sinó mi, 4 ne no fasses [*] nenguna  
Ex 32,31  tu, per ço com han fet a ells  déu d’or. Perdona’ls aquesta arrada. 32  
Lv 19,4  us vullau girar a les ýdoles, ne  déu de fozina no fareu a vosaltres. Yo sóm 
Ex 1,20  ya és fet per elles. 20 E féu  Déu bé a les madrines, e muntiplicà lo  
Ex 1,21  E per ço con les madrines tameren  Déu, adificà a elles cases. 22 E manà  
Ex 2,22  lo qual apellà Eliètzer dient: «Lo  Déu de mon para és mon ajudador e desliurà 
Ex 2,24  Senyor per lur servey. 24 E oý  Déu lo lur gemeguament e remembrà’s de la 
Ex 3,1 del desert, ell vench en lo munt de  Déu, en Horep. 2 E nostro Senyor aparech a 
Ex 3,6 terra santa és. 6 E dix: –Yo sóm lo  Déu de tos pares, Déu de Abram e lo Déu de 
Ex 3,6 E dix: –Yo sóm lo Déu de tos pares,  Déu de Abram e lo Déu de Ysach e lo Déu de 
Ex 3,6 Déu de tos pares, Déu de Abram e lo  Déu de Ysach e lo Déu de Jacob. E cobrí  
Ex 3,6 Déu de Abram e lo Déu de Ysach e lo  Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa faç, cor  
Ex 3,6 sa faç, cor no podia guordar contra  Déu. 7 Al qual dix lo Senyor: –Yo viu la  
Ex 3,12  de Yraell de Egipta? 12 E dix-li  Déu: –Yo saré ab tu, e açò serà senyal que 
Ex 3,12  meu de Agipta, tu sacrificaràs a  Déu sobre lo munt aquest. 13 E dix Moysèn  
Ex 3,13  fills de Yraell e diré a ells: “Lo  Déu de vostres pares ma tremat a vós”; e  
Ex 3,14  aquell?”, què diré a ells? 14 Dix  Déu a Moysèn: –Yo són qui són. E dix: –Axí 
Ex 3,15  “Qui és ma tremat a vós”. 15 E dix  Déu altra vegade a Moysèn: –Açò diràs als 
Ex 3,15  als fills de Yraell: “Lo Senyor  Déu de vostres pares ma tremat a vós, Déu  
Ex 3,15  de vostres pares ma tremat a vós,  Déu de Abram e de Ysach e de Jacob, dient: 
Ex 3,16  de Yraell e digues a ells: “Lo  Déu de vostres pares aparech a mi, lo Déu  
Ex 3,16  de vostres pares aparech a mi, lo  Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu de  
Ex 3,16  aparech a mi, lo Déu de Abram, lo  Déu de Ysach, lo Déu de Jacob ma tremat a  
Ex 3,16  Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo  Déu de Jacob ma tremat a vós dient:  
Ex 3,18  Egipta, e diràs a ell: “Lo Senyor,  Déu dels hebreus, apellà a nós, e irem per 
Ex 3,18  per ço que sacrificam al Senyor  Déu nostra.” 19 Mas yo sé que no llexarà a 
Ex 4,2  a tu nostre Senyor.” 2 E dix  Déu a ell: –Què és açò que tens en la mà  
Ex 4,4  e fogí Moysèn devant ella. 4 E dix  Déu: –Sten la tua mà e pren-la per la  
Ex 4,5  fet per ço que crèguan que aparech  Déu de tos pares, Abram, Ysach e Jacob. 6  
Ex 4,7  blanca com a neu. 7 E dix-li  Déu: –Torna la mà en ton si. E tornà-le  
Ex 4,10  flum seran sanch. 10 E dix Mossé a  Déu: –Prec-ta, mon Senyor, que no m’hi  
Ex 4,11 tart de bocha e de lengua. 11 E dix  Déu a ell: –Qui féu la bocha de l’homa, o 
Ex 4,16  en aquelles coses que pertayen a  Déu. 17 E tu prin aqueste vergua [*] ab la 
Ex 4,19 qual dix Ytró: –Vé en pau. 19 E dix  Déu a Moysèn en Median: –Vé e torna-te  
Ex 4,20 tornà en Agipta portant la verga de  Déu en la mà. 21 E dix Déu a Moysèn: –Com  
Ex 4,21  la verga de Déu en la mà. 21 E dix  Déu a Moysèn: –Com t’entornaràs en  
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Ex 4,27  a mi», per circumsizió. 27 E dix  Déu a Aron: –Vé a encontra de Moysèn en  
Ex 4,27 qual li axí a carrera en lo munt de  Déu e bezà-lo. 28 E racomtà-li Moysèn  
Ex 5,1  -li: –Açò diu nostre Senyor  Déu de Yraell: “Lexa anar lo meu poble de  
Ex 5,3  no lexaré. 3 E digueren ells: –Lo  Déu de Yraell apellà nós per ço que anem  
Ex 5,3  desert e que sacrificam al nostro  Déu e Senyor, e que per ventura no  
Ex 5,8  dient: “Anem, sacrificam al nostro  Déu!” 9 Sien obrant e opromuts, e  
Ex 5,17  açò diets: “Anem e sacrificarem a  Déu.” 18 Anats, donques, e obrats, cor  
Ex 6,1 desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E dix  Déu a Moysès: –Are veuràs què faré a  
Ex 6,3 aparaguí a Abram e Ysach e Jacob en  Déu totpoderós, e en lo meu nom Adonay, lo 
Ex 6,7  bé que yo són Senyor vostre e  Déu vostra, qui desliuré a vós del  
Ex 6,10  e per la obra dura. 10 E perlà  Déu a Moysèn dient: 11 –Entre e parla a  
Ex 6,13 los no sircuncisos llavis. 13 Perlà  Déu a Moysèn e Aron, e donà manement als  
Ex 6,26  és Aron e Moysèn, als quals menà  Déu que traguessen los fills de Yraell de  
Ex 6,29  de Agipta. Capítol VII 29 E parlà  Déu a Moysèn dient: –Yo sóm lo Senyor.  
Ex 6,30  parle a tu. 30 E dix Moysèn devant  Déu: –Yo són en llavis no sircuncizos.  
Ex 7,1  ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit  1 Dix  Déu a Moysèn: –Vet que yo t’he ordonat  
Ex 7,6 -ho axí Moysèn e Aron com los menà  Déu. 7 Era Moysèn home de LXXX anys e Aron 
Ex 7,8  con perlaren a Farahó. 8 E dix  Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós  
Ex 7,10  e faeren axí com los havia manat  Déu, e gità Aron la verga devant Farahó  
Ex 7,13  e no oý aquells, axí com havia dit  Déu. 14 E dix Déu a Moysèn: –Greu és lo  
Ex 7,14  axí com havia dit Déu. 14 E dix  Déu a Moysèn: –Greu és lo cor de Farahó,  
Ex 7,16  mà, 16 e diràs a ell: “Lo Senyor,  Déu dels hebreus, m’ha tremàs a tu dient: 
Ex 7,19  les aygües del flum.” 19 E dix  Déu a Moysèn: –Digues Aron: Prin la verga  
Ex 7,20  Moysèn e Aron com los havia manat  Déu, e llevà la verga e farí les aygües  
Ex 8,1 lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1 E dix  Déu ha Moysès: –Intra a Farahó e digues a  
Ex 8,5  entraran les granotes.” 5 E dix  Déu a Moysèn: –Digues a Aron: “Stin la tua 
Ex 8,8  lo seu poble per sacrificar lur  Déu. 9 E dix Moysèn a Farahó: –Tu ordones  
Ex 8,10  que negú no és axí com lo Senyor  Déu nostre, 11 e pertir-s’han les  
Ex 8,16  axí com havia dit [*]. 16 E dix  Déu a Moysèn: –Parla a Aron e digues-li: 
Ex 8,19  los encantadors [*]: –Lo dit de  Déu és ací. E fo enduraït lo cor de Farahó 
Ex 8,19  e no oý ells, axí com havia dit  Déu a Moysèn. 20 [*] –Lleve’t bon matí e  
Ex 8,20  les aygües e diràs a ell: “Açò diu  Déu: Llexa anar lo meu poble per ço que  
Ex 8,25  –Anats e sacrificats al vostre  Déu en aqueste terra. 26 E dix Moysèn: –No 
Ex 8,26  adorarem e sacrificarem al Senyor  Déu nostre, cor ci nós avorríam ço que  
Ex 8,27 dies, e aquí sacrificarem al Senyor  Déu nostre axí com ha manat a nós. 28 E  
Ex 8,28  per ço que sacrificats al Senyor  Déu vostre en lo desert; solament enperò  
Ex 9,1 pobla. 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E dix  Déu a Moysèn: –Entra a Farahó, e parle a  
Ex 9,1 a ell e dix: “Açò diu nostre Senyor  Déu dels hebreus: Llexa anar lo meu poble  
Ex 9,4  los bous e les ovelles.” 4 E féu  Déu grans maravelles entre les possecions  
Ex 9,8  e no llexà anar lo poble. 8 E dix  Déu a Moysèn e a Aron: –Prenets vostros  
Ex 9,12  e’n tota la terra de Agipte. 12 E  Déu endurahí lo cor de Farahó e no oý  
Ex 9,12  e no oý ells, axí com havia dit  Déu a Moysèn. 13 E dix Déu [*]: –Lleva’t  
Ex 9,13  havia dit Déu a Moysèn. 13 E dix  Déu [*]: –Lleva’t matí e està devant  
Ex 9,13  a ell: “Açò diu nostre Senyor,  Déu dels hebreus: Llexa anar lo meu poble  
Ex 9,21  la paraule de nostre Senyor  Déu llexaren lurs serfs e lus bestiars en  
Ex 9,22  bestiars en lurs camps. 22 E dix  Déu a Moysèn: –Stin la tua mà devers lo  
Ex 10,1  [*]. 10,Tit Capítol X 1 E dix  Déu a Moysèn: –Entra a Faraó, cor yo he  
Ex 10,2  ells, sapiats que yo sóm lo Senyor  Déu vostra. 3 E entraren Moysèn e Aron a  
Ex 10,3  a ell: –Açò diu nostre Senyor,  Déu dels hebreus: “¿Entrò a quant no vols  
Ex 10,7  ço que sacrifícan al Senyor llur  Déu. ¿No veus que Agipta és consumade? 8 E 
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Ex 10,8 dix a ells: –Anats e sacrificats al  Déu vostre per ço que d’equí avant no  
Ex 10,12  se axiren devant Farahó. 12 E dix  Déu a Moyèn: –Estín la tua mà sobra la  
Ex 10,16 ells: –Yo he peccat a nostre Senyor  Déu vostre e envers vós. 17 Prech-vos  
Ex 10,17  vegade, e pregats a nostro Senyor  Déu vostre que lleu de mi aquesta mort. 18 
Ex 10,24  –Anats e sacrifiquats al Senyor  Déu vostre, mas vostres ovelles e vostros  
Ex 10,25  en holocausts que ofiram al Senyor  Déu nostre? 26 E tot nostre bestiar se n’ 
Ex 10,26  són nesseçàries a servir al Senyor  Déu nostre, car nós no sebem què degam  
Ex 11,1 tua cara. 11,Tit Capítol XI 1 E dix  Déu a Moysèn: –Encara tocaré Farahó de una 
Ex 12,1  terra. 12,Tit Capítol XII 1 E dix  Déu a Moysèn e a Aron en terre de Agipte:  
Ex 12,11  cuytosament en la Pascha ell a  Déu. 12 »E passsaré per terra de Agipta en 
Ex 12,14 e salabrerets aquest dia en feste a  Déu en les vostres generacions, en fur de  
Ex 12,23  la sua case entrò al matí, 23 car  Déu pessarà per farir los egepcians, e com 
Ex 12,28  de Ysrael, [*] axí com havia manat  Déu a Moysèn e a Aron. 29 E fo fet en la  
Ex 12,43  en les lurs generacions. 43 E dix  Déu a Moysèn e a Aron: –Aquesta és la  
Ex 12,48  en companyia e volrà fer Pasque a  Déu, primerament sien circunzisos tots los 
Ex 12,50 fills de Ysrael axí com havia manat  Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n aquell mateix 
Ex 13,3  cor ab mà fort vos n’ha trets  Déu de aquest loch per ço que no mengets  
Ex 13,19  los fills de Ysrael dient: «Com  Déu vesitarà vós, portats-vos-en la  
Ex 13,21 l’estrem de la fi del desert. 21 E  Déu anave devant ells per mostrar-los la 
Ex 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà  Déu a Moysèn dient: 2 –Parle als fills de  
Ex 14,15 per ço, callats vosaltres. 15 E dix  Déu ha Moysèn: –De què’t clames a mi?  
Ex 14,19  18 [*] 19 E moch-ce l’àngel de  Déu qui guihave le posade de Ysrael, e anà 
Ex 14,21  estenés la mà sobre la mar, menà  Déu lo vent fort bufant que bufàs tota la  
Ex 14,25  –Fogiam devant Ysrael, cor  Déu se combat per ells contre nós. 26 E  
Ex 14,26  per ells contre nós. 26 E dix  Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobre la  
Ex 14,31  de Ysrael que ab gran mà los havia  Déu conbatuts contra aquells. Temé lo  
Ex 15,2 és fet a mi en salut. Aquest és mon  Déu, e yo glorificaré lo Déu de mon pare,  
Ex 15,2  és mon Déu, e yo glorificaré lo  Déu de mon pare, e yo axalsaré ell. 3  
Ex 15,26  tu oyràs la veu de ton Senyor, ton  Déu, e faràs devant ell ço que dret és, e  
Ex 16,4  aquesta multitut de fam? 4 E dix  Déu a Moysèn: –Vet que yo plouré a vós pa  
Ex 16,11  Senyor aparech en nuu. 11 E perlà  Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he oït lo  
Ex 16,12  e sabrets que yo són lo Senyor  Déu vostre.” 13 E fon fet vespra, e  
Ex 16,23  -los: –Açò és açò que ha perlat  Déu: Lo repòs del disapte és sentificat al 
Ex 16,28  e no’n trobaren. 28 E dix  Déu a Moysèn: –¿Entrò a quant no volran  
Ex 16,29  ne la mia lig? 29 Veyats cor  Déu donà a vós [*] doblement lo menyar en  
Ex 16,32 –Aquesta és la paraula la qual mana  Déu: “Umplits un almut d’ell, e sia  
Ex 16,34  34 E féu Aron axí con menà  Déu a Moysèn, e posà aquel a rreservar en  
Ex 17,1  albergades, segons la paraule de  Déu, e posaren en Rabidim, en lo qual loch 
Ex 17,2  contre mi, e per què temtats  Déu? 3 E sedeyà aquí lo poble per aygua, e 
Ex 17,4  bèsties de set? 4 E cridà Moysèn a  Déu dient: –Què faré de aquest poble, cor  
Ex 17,5  poch allapidar- m’hían? 5 E dix  Déu a Moysèn: –Cuyte’t e vé devant lo  
Ex 17,7  de Ysrael, 7 e per ço con tentaren  Déu dient: «¿És Déu ab nós o no?», apellà  
Ex 17,7 per ço con tentaren Déu dient: «¿És  Déu ab nós o no?», apellà lo nom de aquell 
Ex 17,14 poble en bocha de coltell. 14 E dix  Déu a Moysèn: –Escriu açò per ramenbransa  
Ex 17,15  Moysèn altar, e apellà lo nom de  Déu «En mon axelsament», dient 16 que  
Ex 17,16  dient 16 que solament la mà de  Déu l’havia desliurat, e la batalla de  
Ex 17,16 l’havia desliurat, e la batalla de  Déu serà contra Amalech de generació en  
Ex 18,1 Moysèn e a Yrael poble seu, axí com  Déu los havia trets de Agipte, 2 pres  
Ex 18,4 l’altra havia nom Aliàtzer, e dix:  «Déu de mon para, tu est mon ajudedor e’m 
Ex 18,5  on era la posade prop del munt de  Déu, 6 e tramès a dir a Moysèn: –Yo,  
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Ex 18,8 comtà Moysèn a son sogre tot so que  Déu havia fet a Farahó, e com havia gitats 
Ex 18,9 Jetró per amor de tots los béns que  Déu havia fets a Ysrael, e com los havia  
Ex 18,12  de Moysèn, holocaust e sacrifici a  Déu. E vench Aron e tots los vells de  
Ex 18,15  ve a mi e demanen la sentència de  Déu, 16 car com esdevé a ells [*], vénen a 
Ex 18,16  e fas-los a saber los sacrets de  Déu e la lig de aquell. 17 E dix Jetró:  
Ex 18,19  paraule e prin mon consell, e serà  Déu ab tu: sies tu al poble en aquelles  
Ex 18,19  en aquelles coses que pertanyen a  Déu [*], 20 e stablex hòmens que ensenyen  
Ex 18,20  hòmens que ensenyen lo manement de  Déu, e la manera del colre, e la via per  
Ex 18,21 lo poble hòmens poderosos e tements  Déu, en los quals sia veritat, que hagen  
Ex 18,23  açò, tu complexs lo ministeri de  Déu, e los seus manements poràs sostanir,  
Ex 19,3  3 E Moysèn puyà a nostro Senyor, e  Déu apellà Moysèn del munt, e dix: –Açò  
Ex 19,7  totes les peraules que havia dites  Déu que digués a ells. 8 E respòs tot lo  
Ex 19,8  farem. E com retornàs Moysèn a  Déu per dir-li la responció del poble, 9 
Ex 19,9 la responció del poble, 9 dix a ell  Déu: –Ya are vendré a tu en una calige de  
Ex 19,9  Moysèn totes aquestes peraules de  Déu al poble, 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé  
Ex 19,10  peraules de Déu al poble, 10 e dix  Déu a Moysèn: –Vé al poble e sentifica a  
Ex 19,17 E féu axir Moysèn lo poble encontre  Déu del lloch de l’albergade, e  
Ex 19,19  molt més. E Moysèn perlave e  Déu responia a ell. 20 E Déu devallà sobre 
Ex 19,20  perlave e Déu responia a ell. 20 E  Déu devallà sobre lo munt de Sinaý, en la  
Ex 19,23  no sien farits. 23 E dix Moysèn a  Déu: –No porà nengú puyar al munt de  
Ex 19,24  e sentifica a ell.” 24 Al qual dix  Déu: –Vé e devalle, e pujaràs tu e Aron. E 
Ex 20,1 coses. 20,Tit Capítol XXI 1 E perlà  Déu totes les paraules aquestes e dix: 2  
Ex 20,2 aquestes e dix: 2 –Yo són lo Senyor  Déu teu qui’t traguí de terra de Agipte,  
Ex 20,5  colràs, cor yo sóm lo Senyor ton  Déu, fort e gelós, qui vesit les  
Ex 20,7  manements. 7 »No pendràs lo nom de  Déu en va, cor no haurà nostre Senyor per  
Ex 20,10  qui és lo disapte del Senyor ton  Déu, reposaràs e no faràs en aquell  
Ex 20,11 11 cor VI dies són en los quals féu  Déu lo cel e la terra e la mar e totes les 
Ex 20,11 lo VII dia, e per amor de açò beneý  Déu lo dia del disapte e’l sentifichà. 12 
Ex 20,12  la terra la qual nostro Senyor ton  Déu dóna a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No  
Ex 20,19 19 E digueren a Moysèn: Parle tu ab  Déu, e oyr-t’hem. No parle Déu ab nós  
Ex 20,19 tu ab Déu, e oyr-t’hem. No parle  Déu ab nós per ço que no muyram. 20 E dix  
Ex 20,20 Moysèn al poble: –No us temats, cor  Déu vench per ço que provàs a vós e per ço 
Ex 20,21  se acostà a le calige en què era  Déu. 22 E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs als 
Ex 20,22  le calige en què era Déu. 22 E dix  Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills de  
Ex 20,23  cel he perlat ab vós. 23 No farets  Déu d’ergent, ne d’aur farets a vós, 24  
Ex 22,11 la cosa de son proïsma, e lo Senyor  Déu rehebrà lo sagrement, e aquell no és  
Ex 22,20  deu haver sacrifici sinó solament  Déu. 21 »E no contristaràs lo palegrí ni  
Ex 22,28  misericordiós. 28 »No diràs mal de  Déu ne no malayràs lo príncep del pobble.  
Ex 23,17 tot mascle teu devant lo Senyor ton  Déu. 18 »No degollaràs sobre lo llevat la  
Ex 23,19 aportaràs en la casa del Senyor ton  Déu. »No cogues cabrit ab la let de sa  
Ex 23,25 de aquells. 25 Servirets al Senyor,  Déu vostre, per ço que yo benaesca tos  
Ex 24,5  sacrifics passificabbles a  Déu, vadells XII. 6 E pres Moysès la  
Ex 24,13 aquell, e puyà Moysèn en lo munt de  Déu, 14 e dix als vells: –Esperats-vos  
Ex 27,21  crem de vespres tro al matí devant  Déu. E açò serà perdurable coltivament als 
Ex 28,29  lo santuari, en ramenbrance davant  Déu enpertostemps. 30 E posaràs en l’  
Ex 29,18  ensens sobra l’altar. Oferta és a  Déu e odor suau és sacrifici a Déu. 19 »E  
Ex 29,18 és a Déu e odor suau és sacrifici a  Déu. 19 »E pendràs lo moltó altra e sobra  
Ex 29,45  enmig dells fills de Ysrael e seré  Déu d’ells, 46 e sabran que yo só lo  
Ex 29,46  46 e sabran que yo só lo Senyor  Déu d’ells, qui aduguí a ells de terra de 
Ex 29,46  entre ells. Yo só lo Senyor  Déu d’ells. 30,Tit Capítol XXXI 1 »E  
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Ex 31,3  3 e he umplit ell de l’esperit de  Déu e da saviesa e de entaniment e de  
Ex 31,17  enpertostemps, cor en VI dies féu  Déu lo cel e la terra, e en lo VIIº sessà  
Ex 31,18  [*] de pedra scrites del dit de  Déu. 32,Tit Capítol XXXIII 1 E viu lo  
Ex 32,5 veu e cridà e dix: –Demà és festa a  Déu. 6 E llavaren-sa matí e ofariren  
Ex 32,11 11 E pregà Moysèn nostre Senyor son  Déu dient: –Per què, Senyor, se irexerà la 
Ex 32,27  ell dix: –Açò diu nostre Senyor  Déu de Ysrael: “L’homa posa coltell a son 
Ex 34,1  veura. 34,Tit Capítol XXXV 1 E dix  Déu a Moysèn: –Talla a tu IIs taules de  
Ex 34,6  ell. E dix: –Senyorador, Senyor  Déu misericordiós e raclamat e passient en 
Ex 34,14 Senyor és celós, e lo nom d’ell és  Déu sacrificador. 15 No tallaràs fermament 
Ex 34,23 devant lo Senyor totpoderós, Senyor  Déu de Ysrael. 24 Com yo gitaré les gens  
Ex 34,24  aparra’t devant nostre Senyor ton  Déu III vegades en l’ayn. 25 »No  
Ex 34,26  oferràs en la casa del Senyor ton  Déu. »No coguas cabrit ab llet de sa mara. 
Ex 34,32  quals manà tot ço que havia oït de  Déu en lo munt de Sinaý. 33 E com hach  
Ex 35,22  vaxels d’or, tot ho ofariren a  Déu. 23 E si nagú havia †quassats†, ne  
Ex 35,24  ni de aram, tot ho ofariren a  Déu, e tot lenyam de setim per fer  
Ex 35,31  complit ell de l’esperit sant de  Déu e de saviesa e de enteniment e de  
Ex 36,1  e tots los hòmens savis als quals  Déu donà savieza e entaniment que sabessen 
Ex 36,2  los hòmens ensemps als quals havia  Déu donade saviesa, e encara aquells qui  
Ex 38,22  per manement de Moysèn, axí com  Déu havia manat a ell, 23 junyint a ell  
Ex 39,24 aportave lo bisba com aministrave a  Déu, axí com nostre Senyor havia manat a  
Ex 40,19  per ço que pogués oir la visió de  Déu. 20 E posà la taula devant lo  
Ex 40,25  perfum de bona odor, axí com manà  Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor en lo  
Ex 40,27  holocausts e sacrificis, axí com  Déu havia manat. 28 E mès lo pitxell;  
Lv 2,13  no aportaràs al fermament del teu  Déu del teu sacrifici que en tota oferta  
Lv 2,16  tot l’ensens, cor sacrifici és a  Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E si  
Lv 4,1 altar. 4,Tit Capítol IIII 1 E parlà  Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla als fills de  
Lv 4,20 e preguen per ells los sacerdots, e  Déu serà perdonador. 21 Emperò lo vadell  
Lv 5,14 prevera per prasantalla. 14 E parlà  Déu a Moysèn dient: 15 –Ànima con tractarà 
Lv 6,2  2 –Ànima qui peccarà [*] encontre  Déu negarà a son proïsma alguna comanda  
Lv 6,25  los holocausts deguollaràs devant  Déu, sant dels sants és. 26 E lo sacerdot  
Lv 7,30  e com abdues les coses ofertes a  Déu seran consagrades, lliura-hu al  
Lv 8,27 quals com ho haguessen alçat devant  Déu, 28 e ell pres-ho de les mans de  
Lv 8,29  pres lo pits, e alçà aquell devant  Déu, de l’ariet de la consagració en part 
Lv 9,4  ab oli, cor vuy aparech a vós  Déu.” 5 E aportaren totes les coses que  
Lv 9,5  estigués tota la multidut devant  Déu, 6 dix Moysèn: –Aqueste és la paraula  
Lv 9,10 perfumà sobra l’altar axí com menà  Déu a Moysèn. 11 E la carn e la pell de  
Lv 9,21  departí Aron e alçà-ho devant  Déu axí com manà Moysèn. 22 E estès les  
Lv 9,24 multitud. 24 E veus que foch axí de  Déu e devorà lo holocaust e lo sèu qui era 
Lv 10,2  e cremà ells, e foren morts devant  Déu. 3 E dix Moysèn a Aron: –Açò és açò  
Lv 10,6  sobre lo cremament que cremà  Déu; 7 mas vós no axirets fora del  
Lv 10,8  tot ço que manà Moysèn. 8 E dix  Déu a Aron: 9 –Tot vi és que pot  
Lv 10,11  tots los meus fus que ha parlat  Déu a ells per mà de Moysèn 12 E parlà  
Lv 10,15  en l’altar sia ellevat devant  Déu, e pertanyen a tu e a tos fills en  
Lv 10,19  vuy si plau devant los ulls de  Déu. 20 E com ho oý Moysèn, raebé la  
Lv 11,2 que he escrit per ço que sia vostra  Déu. Aquests són los animals que menyarets 
Lv 11,44  inmundes, 44 car yo sóm lo Senyor  Déu vostro. Siats sants, cor yo sóm sant.  
Lv 12,1 lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E parlà  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 12,7  al secerdot, 7 qui ho ofira devant  Déu e prech per aquella, e axí serà  
Lv 13,1  13,Tit Capítol XIII 1 E parlà  Déu a Moysèn e a Aron dient: 2 –Home en lo 
Lv 14,1  14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà  Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta és la lley  
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Lv 14,11  e totes aquestes coses devant  Déu, a le porta del tabernaccla del  
Lv 14,12  e oferran totes les coses devant  Déu. 13 E deguollarà l’enyell là on solen 
Lv 14,16 n’ha VII veguades contre lo Senyor  Déu, 17 e l’oli que romandrà en la mà  
Lv 14,19 cap de aquell. 19 E preguerà devant  Déu per aquell e farà lo sacrifici per  
Lv 14,23 del tabernacla del testimoni devant  Déu. 24 E pendrà lo prevera lo moltó del  
Lv 14,27 seu dit dret e gitar-n’ha contra  Déu VII veguades, 28 e toquar-n’ha l’  
Lv 14,29  a perdonar sobre ell devant  Déu; 30 e de les tortres e dels polls dels 
Lv 14,33 coses en son abundament. 33 E perlà  Déu a Moysèn e Aron dient: 34 –Com serets  
Lv 15,1  15,Tit Capítol XV 1 E parlà  Déu a Moysèn e a Aron dient: 2 –Parlats  
Lv 15,14  e II polls de coloms, e devant  Déu ell vendrà a le porta del tabernacla  
Lv 15,15  e pregarà per aquell devant  Déu, e serà mundat del flux de la sua  
Lv 15,30  pregarà lo prevera per ella davant  Déu e per la mundícia del seu flux. 31 »E  
Lv 16,1 elles. 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà  Déu a Moysèn aprés la mort d’amdozos los  
Lv 16,2  lo foch estrayn e moriren. 2 Manà  Déu a Moysèn e dix: –Parla a Aron ton  
Lv 16,7  E ferà astar los II cabrits devant  Déu a le porte del tabernaccla del  
Lv 16,8  8 e posarà sorts sobra cascú: un a  Déu e l’altra a cabrit «ne trematrà» a  
Lv 16,9  9 e les quals sorts axiren a  Déu, e oferrà’n Aron aquell qui serà axit 
Lv 16,9 Aron aquell qui serà axit en sort a  Déu per peccat, 10 e l’altre cabrit «ne  
Lv 16,10 tremès» a Zazell, posarà viu devant  Déu, e face pregàries sobre aquell e llex  
Lv 16,14  dit e git-na VII vegades devant  Déu devers lo propisiatori a orient. 15 »E 
Lv 16,34  vegada l’ayn. E ell féu axí com  Déu manà a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E 
Lv 17,1  17,Tit Capítol XVII 1 E parlà  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e a  
Lv 17,2  Aquesta és la peraula que manà  Déu dient: 3 »Qualquequal home dels fills  
Lv 17,4  porte del tabernaccla per oferta a  Déu, digna és de sanch quax axí com qui  
Lv 17,5  lo camp per ço que sia santificat  Déu devant a le porta del tabernaccla del  
Lv 17,6  la sanch sobra l’altar de  Déu a la porta del tabernaccla del  
Lv 17,9  del tabernaccla per ço que ofira a  Déu, l’homa aquell serà tellat de son  
Lv 18,2  Diràs a ells: »Yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 3 Segons usance de la terra de 
Lv 18,4  e per aquells ireu. Yo sóm Senyor,  Déu vostra. 5 »Guordau les mies leys e  
Lv 18,21  Maloch, ni potluyràs lo nom de ton  Déu. Yo sóm lo Senyor. 22 »Ab mascla no’t 
Lv 18,30 de aquelles coses. Yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 19,Tit Capítol XIX 1 E perlà  
Lv 19,2 »Sants siau, car yo sant só, Senyor  Déu vostre: 3 »Cadescú la mara e son para  
Lv 19,3  disaptes guordau. Yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 4 »No us vullau girar a les  
Lv 19,4 fareu a vosaltres. Yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 5 »Si inmolareu víctima dels  
Lv 19,10  llexaràs cullir. Yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 11 »No fareu furt. No mantireu 
Lv 19,12 ne potlluyràs lo nom del Senyor ton  Déu. 13 »No faràs tració ne maleza a ton  
Lv 19,14  sech, ensapeguador, mas tembràs lo  Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 15 »No faràs ço 
Lv 19,25  que aporten. Yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 26 »No mengereu sanch. No  
Lv 19,31  no siau poŀluats. Yo són lo Senyor  Déu vostre. 32 »Devant lo blanch de  
Lv 19,32 la persona del prom e tem lo Senyor  Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 33 »Si habitarà 
Lv 19,34  terra de Agipta. Yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 35 »No vullau fer alguna cosa  
Lv 19,36  36 [*] agual [*]. Yo sóm lo Senyor  Déu vostre qui us he trets de terra de  
Lv 20,7  e siau sants, car yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 8 »E guordau mos manaments e  
Lv 20,24  de llet e de mel. Yo sóm lo Senyor  Déu vostra, qui he saperat a vosaltres  
Lv 21,6  llur carn. 6 Sants seran al Senyor  Déu seu, e no potlluyran lo seu nom, car  
Lv 21,6  del Senyor e los pans del seu  Déu praséntan, e per tant sants seran. 7  
Lv 21,7  de son marit, car santificat és al  Déu seu 8 e los pans del sacrifici  
Lv 21,9  e haurà mal trectat lo nom de son  Déu, ab flames serà cremada. 10 »Lo  
Lv 21,12 del Senyor, car l’oli sant del seu  Déu sobre ell és. Yo sóm lo Senyor. 13 »Lo 
Lv 21,17 haurà màcula, no presenta pa al seu  Déu 18 ni s’acost al seu servey. Si orp  
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Lv 21,21  víctima al Senyor, ni pans al seu  Déu. 22 Car mengerà tan solament dels pans 
Lv 22,25 l’estranger no presentareu pans al  Déu vostro ni nenguna cosa que donar  
Lv 22,33 de Agipte perquè fos a vosaltres en  Déu. Yo sóm lo Senyor. 23,Tit Capítol  
Lv 23,14  messes fins que la presentareu al  Déu vostre. Manement és per a tostemps en  
Lv 23,22 llexareu aquelles. Yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 23 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 23,28  dia serà en lo qual vos tornareu a  Déu perquè hage mercè lo Senyor de  
Lv 23,40  -vos-heu devant lo Senyor  Déu vostre, 41 e fareu la feste d’ell per 
Lv 23,43  terra de Agipta. Yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 44 E perlà Moysèn sobre les  
Lv 24,15  parlaràs: »Hom qui maleyrà lo seu  Déu, porterà son peccat, 16 e qui  
Lv 24,22  haurà peccat, car yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 23 E perlà Moysèn als fills de 
Lv 25,17  vostres proïsmes, e tema cascú son  Déu, car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 18  
Lv 25,17 cascú son Déu, car yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 18 »Feu los meus manaments e  
Lv 25,36 ni pus que no has donat. Tem lo teu  Déu, perquè pugua viura lo teu frara  
Lv 25,38  rasebràs, 38 car yo sóm lo Senyor  Déu vostre qui us he aduyts de la terra de 
Lv 25,38 vosaltres la terra de Canahan e fos  Déu vostre. 39 »Si de pobresa destret  
Lv 25,43  ni més haver; tembràs tu lo teu  Déu. 44 »Esclaus e esclaves sien a  
Lv 26,1  aquella, car yo sóm lo Senyor  Déu vostre. 2 Guordau mos disaptes e hajau 
Lv 26,12  entra vosaltres e saré vostro  Déu, e vosaltres sereu poble meu. 13 Yo  
Lv 26,13  poble meu. 13 Yo sóm lo Senyor  Déu vostre, qui us he tret de la terra  
Lv 26,44 pacte ab ells, car yo sóm lo Senyor  Déu de ells, 45 e ramenbrar-m’he de la  
Lv 26,45 en presència de les gens perquè fos  Déu de ells. Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests 
Lv 26,45  fos Déu de ells. Yo sóm lo Senyor  Déu. Aquests són los manaments e juýs e  
Lv 27,2  e de bona voluntat haurà atorgat a  Déu la sua ànima, sots estima donarà lo  
Lv 14,2  és la lley del llebrós com hom lo  deurà mundar: »Serà aduyt al prevera, 3 e  
Ex 30,20  fills les mans e los peus 20 con  deuran intrar en lo tabernaccla del  
Ex 30,20  tabernaccla del testimoni e com se  deuran ajustar a l’altar per ço que  
Ex 21,14 ·l persegueix, de dins mon altar lo  deus pendra per ço que muyra. 15 E qui  
Ex 12,12  entrò a le bèstia, e en tots los  déus de Agipte faré juý. Yo sóm Senyor. 13 
Ex 18,11  és lo Senyor nostre sobre tots los  déus [*] de ells. 12 E ofarí Jetró, sogre  
Ex 23,13  no remembrets los noms dels altres  déus, ne no sia oït en vostra bocha. 14  
Ex 23,24  yo contrestaré. 24 No adoraràs los  déus de aquells, ne colràs aquells, ne  
Ex 23,32  ells dengun fermament, ne ab lurs  déus; 33 ne no habitaran en la tua terra,  
Ex 23,33  en mi; cor si serveix als lurs  déus, sertament a tu serà en escàndel.  
Ex 32,1  e diguéran: –Lleva’t e fes a nós  déus qui vagen devant nós, cor aquell  
Ex 32,4  digueren: –Aquests són los teus  déus, de Ysrael, qui’t traguéran de terra 
Ex 32,8  e han dit: “Aquests són los  déus teus, de Ysrael, qui t’han tret de  
Ex 32,23  mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a nós  déus qui’ns guien, cor Moysès, qui’ns  
Ex 34,14 ymatges [*]. 14 »E no vulles adorar  déus astrayns. Nostre Senyor és celós, e  
Ex 34,15  ragions, ne forniqueràs ab llurs  déus, cor si forniquaves ab los lurs déus  
Ex 34,15  cor si forniquaves ab los lurs  déus e adoraves les ymatges de aquells,  
Ex 34,16  los fills de tos fills en llurs  déus. 17 »Déus fonadís no fasses a tu, 18  
Ex 34,17  de tos fills en llurs déus. 17  »Déus fonadís no fasses a tu, 18 mas  
Ex 26,24  †a creximent†. 24 E seran juntes a  devall tro a demunt, e la una se tendrà ab 
Ex 28,33  que no’s tranch leugerament. 33 E  devall als peus de aquell guonella, tot  
Ex 32,7  nostro Senyor a Moysèn e dix: –Vé,  devalla, cor lo teu pobla ha peccat, lo  
Ex 33,1  nostra Senyor a Moysèn dient: –Vé,  devalla de aquest lloch, tu e lo teu pobla 
Ex 19,14  llavors puyen al munt. 14 E  devallà Moysèn del munt al poble e  
Ex 19,20  e Déu responia a ell. 20 E Déu  devallà sobre lo munt de Sinaý, en la  
Ex 19,25  per ventura yo no’ls aucia. 25 E  devallà Moysèn al poble e contà a ells  
Ex 32,15  contra lo seu pobla. 15 E tornant,  devallà Moysèn del munt portant les IIs  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

245 
 

Ex 34,29  X peraules del fermament. 29 E com  devallà Moysèn del mont de Sinaý, tenia  
Ex 32,1  que massa sa tardava Moysèn a  devallar del munt, e ajustaren-se tots  
Ex 15,5 negats en la mar Roya, 5 [*] e ells  devallaren en pragon axí com a pedra. 6  
Ex 3,8 obres. 8 E yo sé la lur dolor, e çó  devallat per rahó que’ls desliura de la  
Ex 33,9  en lo tabernacla del fermament,  devallava una colona de una nuu e estava a 
Ex 39,18  partien altres II cadenes d’or, e  devallaven per les spatles avall, e  
Ex 19,24  a ell.” 24 Al qual dix Déu: –Vé e  devalle, e pujaràs tu e Aron. E los  
Ex 19,21  aquell li responés, 21 dix a ell:  –Devalle e testimoniage al poble que per  
Ex 11,8  e los fills de Ysrael.” 8 –E  devallen tots aquests serfs a mi –dix  
Ex 26,24  posadores per aytal matexa juntura  dèvan esser servades. 25 E seran ensemps  
Ex 29,34  romanent ab foch, car altres no’n  dèvan manyar, cor santificats són. 35  
Ex 36,34  colones, argentades, e los cercles  dèvan esser fets d’or, per los quals puga 
Ex 36,34  ab les barres, les quals atrecí  dèvan esser cubertes de llauna d’or. 35 E 
Lv 6,14  del sacrifici e dels prasens que  dèvan ofarir los fills de Aron devant lo  
Lv 6,20  de Aron e de sos fills la qual  dèvan ofarir al Senyor en lo dia de la sua 
Lv 16,4  són santes vestedures les quals  dèvan eser llevades com seran portades. 5  
Ex 2,15 lo auciura, a Moysèn. E fogí Moysèn  devant Farahó, e estech en terra de  
Ex 3,21 21 E yo daré gràcia al poble aquest  devant los agepcians, e com vós na  
Ex 4,3 gità e tornà colobra, e fogí Moysèn  devant ella. 4 E dix Déu: –Sten la tua mà  
Ex 4,21  en la tua mà, e faràs aquells  devant Farahó. E yo endurahiré son cor per 
Ex 4,30 perlades a Moysèn e féu los senyals  devant lo poble. 31 E crech lo poble, e  
Ex 5,1 E aprés açò, entraren Moysèn e Aron  devant Farahó e diguéran-li: –Açò diu  
Ex 5,21  fets per vostro ordonament  devant Farahó e devant sos serfs, cor vós  
Ex 5,21  vostro ordonament devant Farahó e  devant sos serfs, cor vós havets mès  
Ex 6,12 de la terra sua. 12 E respòs Moysèn  devant nostre Senyor: –Vet que los fills  
Ex 6,30  que yo parle a tu. 30 E dix Moysèn  devant Déu: –Yo són en llavis no  
Ex 7,9  la tua verga e gite-la en terra  devant Farahó”, e tornerà colobre. 10 E  
Ex 7,10  10 E intraren Moysèn e Aron  devant Farahó, e faeren axí com los havia  
Ex 7,10  manat Déu, e gità Aron la verga  devant Farahó [*], e tornà colobre. 11 E  
Ex 7,20 la verga e farí les aygües del flum  devant Farahó e devant sos serfs.  
Ex 7,20 les aygües del flum devant Farahó e  devant sos serfs. Mantinent tornaren en  
Ex 8,20  20 [*] –Lleve’t bon matí e està  devant Farahó, e axiràs a les aygües e  
Ex 8,26 avorríam ço que colen los agipcians  devant ells, ells nos allapidarien. 27 Nós 
Ex 8,29  per mi. 29 E dix Moysèn: –Yo axiré  devant tu, e adoraré nostre Senyor que  
Ex 8,30  a nostre Senyor. 30 E axí Moysèn  devant Farahó e adorà nostre Senyor, 31 lo 
Ex 9,10  de la sendra del forn, e estant  devant Farahó scampà aquella Moysèn vers  
Ex 9,11  E no poguéran los encantadós star  devant Moysèn per raó de la verola que en  
Ex 9,13  dix Déu [*]: –Lleva’t matí e està  devant Faraó, e digues a ell: “Açò diu  
Ex 9,33  terdans éran. 33 E axí’s Moysès  devant Farahó de la ciutat e estès ses  
Ex 10,11  vosaltres. E mantinent se axiren  devant Farahó. 12 E dix Déu a Moyèn:  
Ex 10,18 de mi aquesta mort. 18 E axí Moysèn  devant Farahó, e pregà nostre Senyor, 19  
Ex 10,28  dix Farahó a Moysèn: –Perteix-te  devant mi, e guarde’t que d’equí avant  
Ex 10,28 cara, cor en qualque dia me vendràs  devant, morràs. 29 E respòs Moysèn: –Axí  
Ex 11,3  Senyor darà la sua gràcia al pobla  devant los egepcians. E fonch Moysèn gran  
Ex 11,3  maravallozament en terra de Agipte  devant Farahó e devant sos serfs e devant  
Ex 11,3  en terra de Agipte devant Farahó e  devant sos serfs e devant tot lo poble. 4  
Ex 11,3  devant Farahó e devant sos serfs e  devant tot lo poble. 4 E dix: –Açò diu  
Ex 11,9  9 E axí-ce’n Moysèn molt irat  devant Farahó. E dix nostre Senyor a  
Ex 11,10  faheren tots los senyals aquests  devant Farahó, axí com són escrits, e  
Ex 12,36  donà nostre Senyor gràcia al poble  devant los agipcians, que donaren a ells,  
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Ex 13,9  en la tua mà e quaix ramenbranse  devant tos ulls, per ço que llig de nostre 
Ex 13,21 de la fi del desert. 21 E Déu anave  devant ells per mostrar-los la via, de  
Ex 13,22  la nuu e de nit la colona de foch,  devant lo poble. 14,Tit Capítol XIIII 1 E  
Ex 14,2  e la mar, contre Beelcefon, e  devant aquell castell passarets sobre le  
Ex 14,25  adonchs los agipcians: –Fogiam  devant Ysrael, cor Déu se combat per ells  
Ex 15,26 veu de ton Senyor, ton Déu, e faràs  devant ell ço que dret és, e obeyràs los  
Ex 16,9  dels fills de Ysrael: “Puyats  devant lo Senyor, cor ell ha oÿt lo vostro 
Ex 16,33 porà caber en un almut, e estoge’l  devant nostre Senyor per estojar a les  
Ex 17,5  E dix Déu a Moysèn: –Cuyte’t e vé  devant lo poble, e prin dels vells de  
Ex 17,6  farist lo flum e vé. 6 E yo staré  devant, aquí e demont la pedra de Horep, e 
Ex 17,6  n’isque. E féu-ho axí Moysèn  devant los vells de Ysrael, 7 e per ço con 
Ex 18,12  per ço que menyasen pa ab ell  devant nostre Senyor. 13 E’n l’altra dia 
Ex 18,13  jutyàs lo poble, e estech lo poble  devant Moysèn del matí tro al vespra. 14 E 
Ex 18,14 què seus tu tot sol e al poble està  devant tu del matí tro al vespra? 15 Al  
Ex 19,11  devellaré sobre lo munt de Senaý  devant tot lo poble. 12 E ordonaràs tot lo 
Ex 21,6  franch”, 6 offira son senyor a ell  devant lo jutge, e acost-se a le porte  
Ex 22,9  cosa que haurà perduda que dirà  devant lo jutge, lo jutge veya la rahó de  
Ex 23,15  com axist de Agipte. E no aparràs  devant mi buyt. 16 »E la solempnitat del  
Ex 23,17  en l’ayn aparrà tot mascle teu  devant lo Senyor ton Déu. 18 »No  
Ex 23,23 qui tu afligen. 23 »E irà mon àngel  devant tu, e amenar-t’he a’moreu e  
Ex 23,27  dies. 27 »E la mia terror enviaré  devant tu, e auciuré tot lo poble al qual  
Ex 23,28  ta servitut; 28 e enviaré la vespa  devant tu, la qual fitblerà aveu e cananeu 
Ex 23,29  que tu entres. 29 »No gitaré ells  devant la tua cara en un ayn, ne la terra  
Ex 23,30  tu; 30 poch a poch scamparé ells  devant tu entrò que muntipliquets e  
Ex 23,31  de la terra e gitaré aquells  devant vós. 32 No faràs ab ells dengun  
Ex 24,7  lo libre del fermament, e llegí’l  devant lo poble, los quals digueren: –Tot  
Ex 24,17  en la sobirane part del munt,  devant los fills de Ysrael. 18 E entrà  
Ex 25,30  sobre l’altar lo pa de proposició  devant mi tostemps. 31 »E faràs canelobre  
Ex 26,15  15 »E faràs les taules stants  devant lo tebernacla de fust de setim, 16  
Ex 26,32  32 lo qual cobriment penyaràs  devant IIII colones de fust de setim, les  
Ex 27,21 axí que crem de vespres tro al matí  devant Déu. E açò serà perdurable  
Ex 28,12  e portarà Aron los noms d’equells  devant nostre Senyor, e sobra cascuna  
Ex 28,30  en lo pits de Aron con entrarà  devant nostra Senyor; e portarà Aron los  
Ex 28,30 dels fills de Ysrael en lo seu pits  devant nostra Senyor tostemps. 31 »E faràs 
Ex 28,35  com entrarà e axirà en lo sentuari  devant nostre Senyor, e no morrà. 36 »E  
Ex 29,10 mans de aquell, 10 acostaràs lo [*]  devant lo tabernacla del testament, e Aron 
Ex 29,11  de aquell. 11 E deguollaràs aquell  devant nostra Senyor, prop la porta del  
Ex 29,23  de l’alís, la qual és posade  devant nostre Senyor. 24 Totes aquestas  
Ex 29,24  e santificaràs aquelles alsant  devant nostra Senyor, 25 [*] car oferta d’ 
Ex 29,26  Aron, e santificaràs aquell alsant  devant nostre Senyor, e serà en la tua  
Ex 30,6 -les-has d’or. 6 E posaràs, ell  devant, l’altar contra lo vel e lo  
Ex 30,6  davant l’arque del testament,  devant la claustra que reta testimoni com  
Ex 30,8 ferà perfum de temiama per tostemps  devant nostra Senyor en les vostres  
Ex 30,16 testament, per ço que sia covinensa  devant nostre Senyor a perdonar sobra  
Ex 30,36  soptil pélvora, e posaràs aquella  devant lo tabernacla del testimoni, en lo  
Ex 32,1  ’t e fes a nós déus qui vagen  devant nós, cor aquell homa, Moysèn, qui  
Ex 32,5  5 E con Aron oý açò, adificà altar  devant ell, e alçà sa veu e cridà e dix:  
Ex 32,34  dit a tu: Vet que lo meu àngel irà  devant tu, e yo en lo dia de mon revidar  
Ex 33,10  e deyen que colona de nuu estava  devant lo tabernacla. E astaven ells aquí  
Ex 33,12  saber per nom, e he trobade gràcia  devant tu. 13 Donchs, si yo trop are  
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Ex 33,13  13 Donchs, si yo trop are gràcia  devant tu, mostra a mi la tua faç per ço  
Ex 33,13  ço que yo sàpia tu e trop gràcia  devant tos ulls; reguorda aquest pobla e  
Ex 33,14  dix nostra Senyor: –La mia faç irà  devant tu, e rapòs donaré a tu. 15 E dix  
Ex 33,16 pobla, que haguéssem trobada gràcia  devant tu, si no vas ab nós per ço que’ns 
Ex 33,17  perlada, cor tu has trobade gràcia  devant mi, e tu matex he conagut per nom.  
Ex 33,19  e apellaré lo nom de nostre Senyor  devant tu, e yo hauré mercè de qui volré,  
Ex 34,6  de nostra Senyor, 6 lo qual passà  devant ell. E dix: –Senyorador, Senyor Déu 
Ex 34,7  nalet e colpa e peccat, e negú  devant tu per si és ignossent, qui rrets  
Ex 34,9 9 e dix: –Senyor, si yo trop gràcia  devant tu, prec-ta que entres ara ab  
Ex 34,10  Senyor: –Yo faré fermament, e  devant tots yo faré senyals que null temps 
Ex 34,11  he manat a tu, e yo mateix gitaré  devant la tua faç los amoreus e’ls  
Ex 34,20 de tos fills raembràs, e no aparràs  devant mi buyt. 21 »VI dies obreràs, e en  
Ex 34,23  en l’ayn aparrà tot mascla teu  devant lo Senyor totpoderós, Senyor Déu de 
Ex 34,24  Ysrael. 24 Com yo gitaré les gens  devant tu e axamplaré ton terma, nengú no  
Ex 34,24  tua terra, e tu, puyant, aparra’t  devant nostre Senyor ton Déu III vegades  
Ex 34,34  ell lo’s levava, e com axia  devant ell, ell lo hy tornava, e puys  
Ex 35,20  la multitut dels fills de Ysrael  devant Moysès, 21 e ofariren de bona  
Ex 40,3  en aquell la arque e dresaràs  devant aquella lo vel. 4 E aduràs aquí la  
Ex 40,5  5 E l’altar del perfum estarà  devant la arqua del testimoni. E matràs lo 
Ex 40,6  del portal en lo tabernacla. 6 E  devant aquell posaràs l’altar de l’  
Ex 40,19  la arque del tabernacla, e penyà  devant aquella lo vel per ço que pogués  
Ex 40,20 la visió de Déu. 20 E posà la taula  devant lo tabernacla de nostre Senyor,  
Ex 40,21  fora del vel, 21 ordonada  devant los pans de proposició, axí com  
Ex 40,24  or sots lo traginat del testimoni,  devant lo vel de la claustra, 25 e perfumà 
Lv 1,3 de bous, oferrà a mi lo mascle net,  devant la porta del tabernacla del  
Lv 1,5 profitós. 5 E deguollaran lo vadell  devant nostre Senyor, e offarran los fills 
Lv 1,5  gitant entorn de l’altar qui és  devant la porta del tabernaccla. 6 E con  
Lv 3,1  o sia fembra, ofira lo pus net  devant nostre Senyor, 2 e pos la mà sobra  
Lv 3,7  ofert ell. 7 »E si offerran anyell  devant nostre Senyor, 8 posen la mà sobra  
Lv 3,8  del sacrifici, e puys deguoll-lo  devant la tenda del tabernacla del  
Lv 3,9  del pasificament per sacrifice  devant nostre Senyor, e lo grex e la coha  
Lv 4,4  porta del tabernacla del testimoni  devant lo Senyor e posarà la sua mà sobre  
Lv 4,6  e salpuscar-n’ha VII veguades  devant lo Senyor contra lo vel o la  
Lv 4,15  les mans sobre lo cap de aquell  devant lo Senyor, e com lo vadell serà  
Lv 4,15  e com lo vadell serà deguollat  devant nostre Senyor, 16 lo prevera untat  
Lv 4,18 pos en los corns de l’altar qui és  devant nostra Senyor en lo tabernacla del  
Lv 4,24 -lo en lo lloch on solen deguollar  devant nostre Senyor los holocausts, cor  
Lv 4,26  26 E lo sèu d’ell perfumerà  devant la ara axí com lo perfum ce fa per  
Lv 6,7  peccat. 7 E aquell prech per ell  devant lo Senyor e perdó a aquell per  
Lv 6,14  que dèvan ofarir los fills de Aron  devant lo Senyor e devant l’altar: 15  
Lv 6,14  fills de Aron devant lo Senyor e  devant l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot I  
Lv 6,25  oféran los holocausts deguollaràs  devant Déu, sant dels sants és. 26 E lo  
Lv 7,30  mà lo sèu e’n l’altra lo pits,  devant la porta del tabernaccla, e com  
Lv 8,26  de la sistella del pa alís qui era  devant nostre Senyor; pa meyns de llevat e 
Lv 8,27  Los quals com ho haguessen alçat  devant Déu, 28 e ell pres-ho de les mans 
Lv 8,29  29 E pres lo pits, e alçà aquell  devant Déu, de l’ariet de la consagració  
Lv 8,31  les carns fora del tabernacla  devant aquell e menyats-les aquí, e los  
Lv 9,2  sia munde e net, e ofer aquels  devant nostre Senyor. 3 E diràs als fills  
Lv 9,4  pasificament, e deguollat aquells  devant lo Senyor en sacrifici de cascú, e  
Lv 9,5 loch, com estigués tota la multidut  devant Déu, 6 dix Moysèn: –Aqueste és la  
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Lv 9,21  dretes departí Aron e alçà-ho  devant Déu axí com manà Moysèn. 22 E estès 
Lv 9,22  manà Moysèn. 22 E estès les mans  devant lo poble e banaý’ls. E com hach  
Lv 10,1  -hi foch e ensens, e ofariren  devant nostre Senyor foch astrayn, lo qual 
Lv 10,2  Senyor e cremà ells, e foren morts  devant Déu. 3 E dix Moysèn a Aron: –Açò és 
Lv 10,3  en aquells qui s’acosten a mi, e  devant tot lo poble seré glorificat. E com 
Lv 10,4  –Anats e prenets vostres frares  devant del santuari, e aportats-los fora 
Lv 10,15  qui crema en l’altar sia ellevat  devant Déu, e pertanyen a tu e a tos fills 
Lv 10,19 sacrifici per peccat e lo holocaust  devant lo Senyor; a mi és esdavengut axí  
Lv 10,19  e mengí dell sacrifici vuy si plau  devant los ulls de Déu. 20 E com ho oý  
Lv 12,7 ho-ha al secerdot, 7 qui ho ofira  devant Déu e prech per aquella, e axí serà 
Lv 14,11  aquell e totes aquestes coses  devant Déu, a le porta del tabernaccla del 
Lv 14,12  l’oli, e oferran totes les coses  devant Déu. 13 E deguollarà l’enyell là  
Lv 14,19  lo cap de aquell. 19 E preguerà  devant Déu per aquell e farà lo sacrifici  
Lv 14,23  porta del tabernacla del testimoni  devant Déu. 24 E pendrà lo prevera lo  
Lv 14,29  del purificat a perdonar sobre ell  devant Déu; 30 e de les tortres e dels  
Lv 15,14  II tortres e II polls de coloms, e  devant Déu ell vendrà a le porta del  
Lv 15,15  en holocaust e pregarà per aquell  devant Déu, e serà mundat del flux de la  
Lv 16,2 santuari qui és dins de la claustra  devant la cuberta qui cobre la arqua, per  
Lv 16,5 seran portades. 5 »E sostendrà Aron  devant tota la multitud dels fills de  
Lv 16,7 casa. 7 E ferà astar los II cabrits  devant Déu a le porte del tabernaccla del  
Lv 16,10  «ne tremès» a Zazell, posarà viu  devant Déu, e face pregàries sobre aquell  
Lv 16,14 -hi son dit e git-na VII vegades  devant Déu devers lo propisiatori a  
Lv 16,30  mundament de tots vostres peccats:  devant nostre Senyor sareu mundats. 31 Lo  
Lv 17,5  camp per ço que sia santificat Déu  devant a le porta del tabernaccla del  
Lv 18,24  universalment, les quals gitaré  devant vostra presència, 25 de les quals  
Lv 18,27  los conredós de la terra que foren  devant vosaltres e ensutzaren aquella. 28  
Lv 18,30  fer ço que féran aquells qui foren  devant vosaltres, e no siau enpoŀluats en  
Lv 19,14  14 No maleyràs lo sort ni posaràs,  devant lo sech, ensapeguador, mas tembràs  
Lv 20,23 nacions les quals yo deig foragitar  devant vosaltres, car totes aquestes coses 
Lv 22,3  en lo qual ha inmundícia, perirà  devant lo Senyor. Yo sóm lo Senyor. 4  
Lv 23,11  11 lo qual alsarà la guarba  devant lo Senyor perquè sia piadors en  
Lv 23,20  lo sacerdot ab pans de promícies  devant lo Senyor, daran lloch en ús seu.  
Lv 23,40  del torrent, e alegrar-vos-heu  devant lo Senyor Déu vostre, 41 e fareu la 
Lv 24,3  aquelles Aron de vespres al matí  devant lo Senyor a honor e a usance per a  
Lv 24,6  e dellà sobra la taula molt pura  devant lo Senyor los pozaràs, 7 e pozaràs  
Lv 24,8  »Per cascuns disaptes seran mudats  devant lo Senyor, rehebuts dels fills de  
Lv 25,53  No aflagiràs a ell forçadement  devant tu. 54 E si per açò no’s porà  
Lv 26,7  los vostros anemichs e decauran  devant vosaltres, 8 pasaguiran V de  
Lv 26,17 mia faç contra vosaltres e decaureu  devant vostres contraris, e subjugats  
Lv 27,8  e la estima retra no porà, estarà  devant lo sacerdot, e tant com aquell  
Lv 27,11  si algú lo prometrà serà amenat  devant lo sacerdot, 12 lo qual jutgerà si  
Lv 19,32  Yo són lo Senyor Déu vostre. 32  »Devant lo blanch de cabells te llevaràs.  
Ex 19,18  18 E tot lo munt [*] fumave per ço  devellà nostro Senyor sobre ell ab foch, e 
Lv 9,22  e los holocausts pasificables,  devellà, 23 e entrà Moysèn e Aron en lo  
Ex 19,11 terç. E dix a ells: –En lo terç dia  devellaré sobre lo munt de Senaý devant  
Ex 34,5  e portà ab si les taules. 5 E com  devellàs nostre Senyor per la nuu, estech  
Ex 12,42 ells de la terre de Agipte; aqueste  deven observar tots los hòmens dels fills  
Lv 17,5  de son pobla. 5 E per amor de açò  deven ofarir sacrifici e dons los  
Ex 9,22 E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà  devers lo cel per ço que sia padruscade en 
Ex 19,2  e aquí Ysrael fiquà ses tendes  devers la regió del munt. 3 E Moysèn puyà  
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Ex 25,20  e la cara de cascun reguort  devers l’oratori, e deu esser cuberta la  
Ex 26,20  segon del tabernacla qui guorde  devers termuntana posaràs altres XX  
Ex 26,22  22 E de la part del tabernacle  devers llavant faràs VI taules, 23 e IIs  
Ex 26,27  27 e altres V en l’altre llats  devers la plaga occidental 28 que’s meten 
Ex 26,35 la taula en lo llats del tebernacle  devers migjorn, e la taula estarà devers  
Ex 26,35  devers migjorn, e la taula estarà  devers tremuntana. 36 »E faràs cubertor a  
Ex 27,12 E en lo llats de la cort qui guorda  devers occident serà una cortina de L  
Ex 38,11  éran de argent. 11 En l’angla  devers tramuntana era la tenda ab les  
Ex 38,12  12 E de la part qui reguordava  devers occident foren les cortines de L  
Ex 38,13  éran [*] de argent. 13 E atrecí  devers llavant éran de L colzes les  
Ex 40,20  lo tabernacla de nostre Senyor,  devers la plaja de tramuntana, fora del  
Ex 40,22  del testimoni, davant la taula,  devers la part de tramuntana, 23 e ordonà  
Lv 16,14  e git-na VII vegades devant Déu  devers lo propisiatori a orient. 15 »E com 
Lv 25,47  per potènsia. 47 »Si’s raforcerà  devers vosaltres la mà de l’estranger e  
Ex 4,15  la sua, e mostraré a vosaltres què  devets fer. 16 Aquell parlarà per tu al  
Ex 16,23  obs demà, fets, e tot ço que  devets coure, cohets. E açò que us  
Lv 11,13  »E aquestes són de les aves que no  devets menyar, esquivadores són a vós:  
Lv 11,47  mon e lo no mon e que sapiats què  devets menyar e què devets lexar. 12,Tit  
Lv 11,47 que sapiats què devets menyar e què  devets lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E parlà 
Lv 20,22  vomite en la qual sou entradors e  deveu habitar. 23 No vullau caminar en les 
Lv 23,4  del Senyor santes, les quals fer  deveu en son temps: 5 »Lo primer mes, en  
Ex 7,12  colobres; mas la verga de Aron  devorà la verga de aquells. 13 E fo  
Ex 15,7  Tu trematist la tua yra, la qual  devorà ells axí com a palla, 8 e en l’  
Lv 9,24  24 E veus que foch axí de Déu e  devorà lo holocaust e lo sèu qui era sobre 
Lv 26,16  sament, que per los anemichs serà  devorada; 17 posaré la mia faç contra  
Ex 15,12  la tua mà, e la terra los ha  devorats. 13 Tu fust guovernador en la  
Ex 35,21  21 e ofariren de bona voluntat e  devota les promícies a nostre Senyor, a  
Ex 35,29  los hòmens e les fembres ab pensa  devota ofariren llurs dons de què fessen  
Ex 35,29  los fills de Ysrael volentarosos  deÿcaren al Senyor. 30 E dix Moysèn als  
Ex 33,10  10 tots los universos servidors, e  deyen que colona de nuu estava devant lo  
Ex 9,20  Senyor, menà a sos serfs que fecen  dezar lurs serfs e lus bestiàs per cases,  
Ex 5,6  de les obres. 6 E menà en aquel  di’a lo mayoral e als altres del poble  
Ex 5,13 dient: –Complits vostra obra cascun  dia, axí com solíets com hom vos donave la 
Ex 5,19  de les rajoles 19 [*] per cascun  dia. 20 E corraguéran a Moysèn e Aron, qui 
Ex 6,28  e aquest és Moysès e Aron 28 en lo  dia que perlà a ells nostre Senyor en  
Ex 9,6  Senyor la cosa aqueste en l’altre  dia, que foren morts tots los animals dels 
Ex 10,6  teus ne los pares de ells, del  dia de lur esser sobra la terra tro al dia 
Ex 10,6  de lur esser sobra la terra tro al  dia aquest.” [*] 7 E diguéran los serfs de 
Ex 10,13  tremès vent bufant tot aquell  dia e aquella nit; e lo matí fet, lo vent  
Ex 10,28  veges la mia cara, cor en qualque  dia me vendràs devant, morràs. 29 E respòs 
Ex 12,3  de Ysrael, e diets a ells: “Lo Xè  dia de aquest mes prenga cascú de vós per  
Ex 12,6  6 E servats-los entrò al XIIII  dia del mes aquest, e sacrificaran ella de 
Ex 12,14  de Agipte. 14 E vós haurets aquell  dia en ramenbrance e salabrerets aquest  
Ex 12,14 en ramenbrance e salabrerets aquest  dia en feste a Déu en les vostres  
Ex 12,15  menyarets l’alís, e en lo primer  dia no serà llevat en les vostres cases, e 
Ex 12,15  qui menyarà llevat, del primer  dia entrò al VIIè. 16 Lo primer dia e al  
Ex 12,16  dia entrò al VIIè. 16 Lo primer  dia e al segon serà encare de gran feste e 
Ex 12,16  de gran feste e solemnial, e’n lo  dia VII aquella matexa festivitat serà  
Ex 12,17  lo alís, cor en force del  dia aquest treguí vostres hosts de terra  
Ex 12,17 de terra de Agipte, e guordarets lo  dia aquest en vostres generacions en fur  
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Ex 12,18  18 E en lo primer mes, en lo XIIII  dia del mes, en lo vespra, menyarets l’  
Ex 12,18  menyarets l’alís entrò a XXI  dia de aquell mes matex, a vespra. 19 Per  
Ex 12,41  com foren conplits, en aquel matex  dia axí tota la host de nostre Senyor de  
Ex 12,51  e Aron, 51 e’n aquell mateix  dia amenà nostro Senyor los fills de  
Ex 13,3  al poble: –Ramenbrats-vos aquest  dia en lo qual sots axits de Agipte, de  
Ex 13,5 llet e de mel. E salabrerets aquest  dia en cascuna de vostres cases en aquest  
Ex 13,6 menyarets alís nàdeus, e en lo VIIè  dia serà la festa del Senyor. 7 Alís  
Ex 13,8  8 E recomtats [*] en aquell  dia e diràs: “Aquest és lo dia que féu  
Ex 13,8  aquell dia e diràs: “Aquest és lo  dia que féu nostre Senyor a mi com ma  
Ex 13,21  ells per mostrar-los la via, de  dia en una colona de nuu e de nits en una  
Ex 13,22  temps. 22 No’s partia d’éls, de  dia la colona de la nuu e de nit la colona 
Ex 14,30  E desliurà nostre Senyor en aquell  dia Ysrael de la mà dels egepcians, 31 e  
Ex 16,1  és entre Helín e Sinaý, en lo XV  dia del mes aprés que foren axits de terra 
Ex 16,4  segons que haurà mester aquell  dia, per ço que yo’ls asayg si algú yrà  
Ex 16,5  algú yrà en ma ley o no. 5 E en lo  dia VI collían-ne dos tans de açò que  
Ex 16,22  lo sol, fonie’s. 22 E en lo  dia VI collien-ne dos tants, ço és, dos  
Ex 16,26  trobarets vuy al camp. 26 En lo VI  dia ne cullits; lo VII és rapòs de nostre  
Ex 16,27 no’n trobarets. 27 E vench lo setè  dia, e axiren del poble per ço que’n  
Ex 16,29  [*] doblement lo menyar en lo VI  dia. Romanga cascú de vós ab si mateix, e  
Ex 16,29  e nengú no ischa de son loch en lo  dia VIIè. 30 [*] 31 E apellà la case de  
Ex 18,13  nostre Senyor. 13 E’n l’altra  dia sseya Moysèn per ço que jutyàs lo  
Ex 19,1 de Ysrael de terra de Agipte, en lo  dia aquest, vengueren en lo desert de  
Ex 19,11  11 e sien aperallats en lo  dia terç. E dix a ells: –En lo terç dia  
Ex 19,11 dia terç. E dix a ells: –En lo terç  dia devellaré sobre lo munt de Senaý  
Ex 19,15 ells: –Estats aperallats en lo terç  dia, e no us acostets a vostres mullers.  
Ex 19,16 mullers. 16 E com fo vengut lo terç  dia en lo matí, ells comensaren oyr trons  
Ex 20,10  e feràs tota la obra, 10 e en lo  dia VII, qui és lo disapte del Senyor ton  
Ex 20,11  que hy són, e reposà en lo VII  dia, e per amor de açò beneý Déu lo dia  
Ex 20,11 dia, e per amor de açò beneý Déu lo  dia del disapte e’l sentifichà. 12  
Ex 21,21  de crim; 21 mas si sobreviurà I  dia o II, no serà tingut a pena, cor la  
Ex 22,30  dies serà ab sa mara, e en lo VIII  dia retràs aquell a mi. 31 »Hòmens sants  
Ex 23,12  12 »VI dies obreràs, e en lo VII  dia sessaràs, per ço que reposen los bous  
Ex 24,16 ell la nuu per VI dies, e en lo VII  dia cridà Moysèn d’enmig de la nuu. 17  
Ex 29,38 és alò que faràs en l’altar cascun  dia continuhadement: II moltons de II  
Ex 31,15  Senyor. Totom qui farà en aquell  dia obra morrà de mort. 16 Guorden los  
Ex 32,28  de Moysèn, e ociéran en aquell  dia XXIIIM hòmens. 29 E dix Moysèn:  
Ex 32,30  do a vós benadicció. 30 E en altra  dia parlà Moysèn al pobla: –Vosaltres  
Ex 32,34 meu àngel irà devant tu, e yo en lo  dia de mon revidar vesitaré aquest peccat  
Ex 34,21  buyt. 21 »VI dies obreràs, e en lo  dia VIIè seçaràs en arar e en seguar. 22  
Ex 35,2  dies farets vostra obra. Lo VIIè  dia serà a vós sant, disapte e repòs de  
Ex 35,3  tots los vostros habitacles en lo  dia del disapte.” 4 E dix Moysès a tota la 
Ex 36,3 com la obra sa comensàs de fer, tot  dia venia lo pobla per lo matí e ofarien  
Ex 40,2  2 –En lo primer mes, en lo primer  dia del mes, dresaràs lo tabernacla del  
Ex 40,15  mes de l’ayn seguon, en lo primer  dia del mes, fo adificat e adobat lo  
Lv 6,20  qual dèvan ofarir al Senyor en lo  dia de la sua unció: oferran la Xè part de 
Lv 7,15  del qual ells menyaran en aquell  dia, e no romangue d’ells nenguna cosa  
Lv 7,16  sacrifici, senblantment en aquell  dia sia menyada; si alguna cosa romendrà  
Lv 7,17  cosa serà atrobada en lo terç  dia, sia cremat a foch. 18 E si algú  
Lv 7,18  18 E si algú mengerà en lo terç  dia de les carns del sacrifici  
Lv 7,35  dels sacrificis del Senyor en lo  dia que Moysèn ordonà a ells en ofici de  
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Lv 8,33  no axirets VII dies, entrò al  dia que sia complit lo temps de la vostra  
Lv 8,35  complats vostro sacrifici. 35 De  dia e de nit e starets en lo tabernaccla  
Lv 9,1  foren complits VII dies, lo VIII  dia apellà Moysèn Aron e sos fills e los  
Lv 12,3  de les mèstrues; 3 e en lo  dia VIIIè sia circuncís l’infant. 4 E  
Lv 13,5 VII dies; 5 e considerarà en lo VII  dia, e si veurà que la llebra no serà  
Lv 13,6  per altres VII dies, 6 e en lo  dia VII sguar aquell, e si serà  
Lv 13,27  per VII dies; 27 e en lo VIIè  dia sia esguordat, e si la cotna serà  
Lv 13,32  aquell per VII dies, 32 e en lo  dia VIIè jutge’l, e si veurà que no sia  
Lv 13,34 VII dies altres; 34 e si en lo VIIè  dia veurà que la plaga estiga en son lloch 
Lv 13,51  tenga per VII dies, 51 e en lo VII  dia sia guordat: si comensarà esclatar la  
Lv 14,9  la sua tenda VII dies; 9 e en lo  dia VIIè raurà’s lo cap e la barbe e les  
Lv 14,10  cors e les vestedures. 10 »E en lo  dia VIIIè prenga II anyells nàdeus e I  
Lv 14,23  23 E ofira aquell en lo VIIIè  dia lo secerdot a la porta del tabernacla  
Lv 14,39 porta per VII dies; 39 e en lo VIIè  dia tornarà lo prevara en la casa, e si hy 
Lv 15,14 vives, serà munda. 14 E en lo VIIIè  dia pendrà II tortres e II polls de  
Lv 15,29  sua purificació, 29 e en lo VIIIè  dia oferrà al sacerdot II tortres o II  
Lv 16,29 perdurabla: en lo mes VII, en lo Xè  dia del mes, aflegirets vostres ànimes;  
Lv 16,30  peregrina entra vós; 30 en aquest  dia és perdó vostre e encara mundament de  
Lv 19,6  Senyor perquè sia piadós, 6 aquell  dia que serà sacrificada mengereu aquella, 
Lv 19,6  mengereu aquella, e l’altre  dia, e tot quant serà restat en lo terç  
Lv 19,6  e tot quant serà restat en lo terç  dia ab foch ho cremareu. 7 Si nengú aprés  
Lv 22,27 mamella de la mara llur, e al VIIIè  dia d’equí avant presentar sa porà al  
Lv 22,28  o ovella no serà sacrificade en un  dia ab los seus fruyts o fills. 29 »E si  
Lv 22,30  perquè sia piadós, 30 en aquell  dia mengereu aquelles coses; no romandrà  
Lv 22,30 romandrà neguna cosa en lo matí del  dia vinent. Yo són lo Senyor. 31 »Guordau  
Lv 23,3  3 »Per VI dies fareu faena; lo  dia VIIè reposareu, car disapta de repòs  
Lv 23,5  5 »Lo primer mes, en lo XIIII  dia del mes en la vesprada, Peça o  
Lv 23,6  del Senyor és. 6 E lo XVè  dia del dit mes, festa dels pans alizos  
Lv 23,7 VII dies pans alizos mengereu. 7 Lo  dia primer serà a vosaltres [*] sant;  
Lv 23,8  al Senyor per VII dies, e lo VII  dia serà [*] pus sant, e en aquell nenguna 
Lv 23,11  sia piadors en vosaltres l’altra  dia de disapta, e santifiquarà aquell. 12  
Lv 23,12 santifiquarà aquell. 12 E en aquell  dia que la guarba és santificada, serà  
Lv 23,15  15 »Comtareu, donchs, de l’altra  dia del disapte en lo qual haveu  
Lv 23,16 setmanes plenes, 16 fins a l’altre  dia de compliment de setmana setena, ço  
Lv 23,21  en ús seu. 21 E apellareu aquell  dia festa molt santa; nenguna obra de  
Lv 23,24  »En lo mes VII, en lo primer  dia del mes, serà disapte a vosaltres  
Lv 23,27  lo Senyor a Moysèn dient: 27 –Lo  dia desè de aquest mes setè, dia de  
Lv 23,27 27 –Lo dia desè de aquest mes setè,  dia de perdonansa sarà e de molt gran  
Lv 23,28 obra no fareu en lo temps de aquest  dia, car dia serà en lo qual vos tornareu  
Lv 23,28  en lo temps de aquest dia, car  dia serà en lo qual vos tornareu a Déu  
Lv 23,29  qui no serà aflegida en aquest  dia, perhirà de sos pobles, 30 e aquella  
Lv 23,32  e aflagireu les vostres ànimes lo  dia nou, del vespra fins al vespra  
Lv 23,34  als fills de Ysrael: Del quinsèn  dia de aquest mes VII seran les festes  
Lv 23,35  VII dies al Senyor. 35 »Lo primer  dia serà anomanat molt gran e molt sant.  
Lv 23,36 presentareu holocaust al Senyor. Lo  dia VIII serà gran festa e molt santa;  
Lv 23,36  holocaust al Senyor, car és  dia de ajustance; nenguna obra de servici  
Lv 23,38 38 menys del que presentar soleu lo  dia del disapta, e meyns de vostres vots e 
Lv 23,39 donatius al Senyor. 39 »Del quinzèn  dia del mes setè, quant ajustareu los  
Lv 23,39  festa del Senyor per VII dies. Lo  dia primer e lo dia VIIIè serà disapte,  
Lv 23,39  per VII dies. Lo dia primer e lo  dia VIIIè serà disapte, dia de rapòs, 40 e 
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Lv 23,39 primer e lo dia VIIIè serà disapte,  dia de rapòs, 40 e pendreu a vosaltres lo  
Lv 23,40  40 e pendreu a vosaltres lo primer  dia fruyt de arbre molt bell, e brots del  
Lv 25,9  lo corn lo setèn mes en lo Xèn  dia del mes, en temps de misericòrdia en  
Lv 27,21  no’s porà, 21 car com vendrà lo  dia del jubileu santificat serà al Senyor, 
Ex 22,20  de mort. 20 »Qui farà sacrifici al  diable, sia destroït. No deu haver  
Ex 22,14  nenguna de son proïsma e serà  dibilitade e morrà, e son senyor no hy  
Ex 6,6  mia covinensa. 6 E per amor de açò  dich als ffills de Yraell: “Yo són lo  
Ex 14,12  és aquesta la paraule que nós te  díem en Agipte dient: “Perteix-te de  
Ex 3,13  pares ma tremat a vós”; e si  dien a mi: “Com és lo nom de aquell?”, què 
Ex 1,22  22 E manà Farahó a tot lo poble  dient: –Qualque mascla nexerà, sia gitat  
Ex 2,10 ella apellà lo nom de aquell Moysèn  dient: «De la ayga l’havia tret.» 11 E en 
Ex 2,22  fill, lo qual apellà Guarson  dient: «Paragrí fuy en terra stranya.» E  
Ex 2,22  un altra, lo qual apellà Eliètzer  dient: «Lo Déu de mon para és mon ajudador 
Ex 3,15 Déu de Abram e de Ysach e de Jacob,  dient: Aquest és a mi mon nom  
Ex 3,16  lo Déu de Jacob ma tremat a vós  dient: Vezitant vesita a vós, e viu totes  
Ex 5,6 a lo mayoral e als altres del poble  dient: 7 –D’equí avant no donets gens de  
Ex 5,8 ·ls llexets vaguar; e puys cridaran  dient: “Anem, sacrificam al nostro Déu!” 9 
Ex 5,13  de les obres los manesaven  dient: –Complits vostra obra cascun dia,  
Ex 5,14  per los destreyadors de Pharahó  dient: –Complits la obra! 15 E venguéran  
Ex 5,15  de Yraell, e cridaren a Farahó  dient: –Per què fas açò contra nós, qui  
Ex 6,2  2 E parlà nostro Senyor a Moysèn  dient: –Yo sóm lo Senyor 3 qui aparaguí a  
Ex 6,10  obra dura. 10 E perlà Déu a Moysèn  dient: 11 –Entre e parla a Farahó, rey de  
Ex 6,29 Capítol VII 29 E parlà Déu a Moysèn  dient: –Yo sóm lo Senyor. Parle a Farahó,  
Ex 7,16 Déu dels hebreus, m’ha tremàs a tu  dient: Llexa anar lo meu poble per ço que  
Ex 9,5  5 E ordonà nostre Senyor lo temps  dient: –Demà farà nostre Senyor aqueste  
Ex 11,8  a mi –dix Faraó– e adoreu-ma  dient: “Ix tu e tot lo poble qui és sotmès 
Ex 12,33  enviar-los-ne fore de la terra  dient: «Tots sóm morts!» 34 E portà-se  
Ex 13,1  1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Santifica a mi lo primer nat qui 
Ex 13,19 com ell conjurà los fills de Ysrael  dient: «Com Déu vesitarà vós, portats-  
Ex 14,1  XIIII 1 E parlà Déu a Moysèn  dient: 2 –Parle als fills de Ysrael que’s 
Ex 14,12  paraule que nós te díem en Agipte  dient: “Perteix-te de nós, per ço que  
Ex 15,21  21 segons que pertayia a cascuna,  dient: Cantem a nostro Senyor tot gloriós 
Ex 15,24 24 E mermurà lo poble contre Muysèn  dient: –Què beurem? 25 Aquell apellà  
Ex 17,3  aygua, e mermuraren contre Muysèn  dient: –Per què fahist-nos axir de  
Ex 17,4  de set? 4 E cridà Moysèn a Déu  dient: –Què faré de aquest poble, cor si  
Ex 17,7 Ysrael, 7 e per ço con tentaren Déu  dient: «¿És Déu ab nós o no?», apellà lo  
Ex 17,15  lo nom de Déu «En mon axelsament»,  dient 16 que solament la mà de Déu l’  
Ex 18,3  un de aquells era apellat Guersson  dient [*]: «Estrany fuy e palagrí en la  
Ex 19,8  8 E respòs tot lo poble ensemps  dient: –Tot ço que ha perlat nostre Senyor 
Ex 19,23  testimoniayat e’ls has asquivats  dient: “Posa térmens prop del munt al  
Ex 25,1  1 E parlà nostro Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parla als fills de Ysrael que  
Ex 30,11  11 E parlà nostra Senyor a Moysèn  dient: 12 –Quant llevaràs la suma dels  
Ex 30,17  17 E parlà nostro Senyor a Moysèn  dient: 18 –Tu faràs un vaxell d’aram e un 
Ex 30,23  E parlà nostra Senyor a Moysèn 23  dient: –Prin a tu coses odorants.  
Ex 32,11  pregà Moysèn nostre Senyor son Déu  dient: –Per què, Senyor, se irexerà la tua 
Ex 32,13  los quals jurest per tu mateix  dient: “Yo muntiplicaré la vostra sament  
Ex 33,1  1 E parlà nostra Senyor a Moysèn  dient: –Vé, devalla de aquest lloch, tu e  
Ex 33,1  que juré a Abram, Ysach e Jacob,  dient: “A le tua sament daré aquella.” 2 E 
Ex 35,4  la peraula que mane nostre Senyor  dient: 5 “Triats de vós les promícies al  
Ex 40,1  1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –En lo primer mes, en lo primer  
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Lv 5,14  14 E parlà Déu a Moysèn  dient: 15 –Ànima con tractarà falcia e’n  
Lv 6,1  1 E perlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Ànima qui peccarà [*] encontre  
Lv 6,8  VI 8 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 9 –Mana a Aron e a sos fills:  
Lv 6,24  24 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 25 –Parla a Aron e a sos fills:  
Lv 7,22  22 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 23 –Parla als fills de Ysrael. »Lo  
Lv 7,28  28 E parlà nostro Senyor a Moysèn  dient: 29 –Parla als fills de Ysrael: »Qui 
Lv 8,1  1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Prin Aron ab sos fills e ab  
Lv 8,31 ells e lurs vestiments, manà a ells  dient: –Coets les carns fora del  
Lv 8,31  axí com manà a mi lo Senyor  dient: “Aron e sos fills menyaran ells.”  
Lv 11,1 perlà nostre Senyor a Moysèn e Aron  dient: 2 –Digats als fills de Ysrael:  
Lv 12,1  Capítol XII 1 E parlà Déu a Moysèn  dient: 2 –Parla als fills de Ysrael e  
Lv 13,1  1 E parlà Déu a Moysèn e a Aron  dient: 2 –Home en lo qual en sa carn o en  
Lv 14,1  XIIII 1 E parlà Déu a Moysèn  dient: 2 –Aquesta és la lley del llebrós  
Lv 14,33  33 E perlà Déu a Moysèn e Aron  dient: 34 –Com serets entrats en terra de  
Lv 15,1  XV 1 E parlà Déu a Moysèn e a Aron  dient: 2 –Parlats als fills de Ysrael e  
Lv 17,1 Capítol XVII 1 E parlà Déu a Moysèn  dient: 2 –Parla a Aron e a sos fills e a  
Lv 17,2  Aquesta és la peraula que manà Déu  dient: 3 »Qualquequal home dels fills de  
Lv 18,1  1 E perlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parla als fills de Ysrael. Diràs 
Lv 19,1  XIX 1 E perlà lo Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parla als fills de Ysrael e a  
Lv 20,1 XX 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Aquestes paraules diràs als  
Lv 21,16  a ell. 16 Parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 17 –Digues a Aron: »Hom de la tua  
Lv 22,1  1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parla a Aron e als fills d’él  
Lv 22,17 a ells. 17 Perlà lo Senyor a Moysèn  dient: 18 –Parla a Aron e a sos fills e a  
Lv 22,26  26 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 27 –Bou o ovella o cabra, com serà  
Lv 23,1  XXIII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parla als fills de Ysrael. Diràs 
Lv 23,9 fareu. 9 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 10 –Parla als fills d’Israel.  
Lv 23,23  23 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 24 –Parla als fills de Ysrael: »En  
Lv 23,26  26 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 27 –Lo dia desè de aquest mes setè, 
Lv 23,33  33 E parlà nostro Senyor a Moysèn  dient: 34 –Parla als fills de Ysrael: Del  
Lv 24,1 XXIIII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 2 –Mane als fills de Ysrael que  
Lv 24,14  13 Lo qual perlà a Moysèn 14  dient: –Trau lo blestomador fora les  
Lv 25,1 Senyor a Moysèn en lo mont de Sinaý  dient: 2 –Parla als fills de Ysrael e  
Lv 27,1  XXVII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn  dient: 2 –Parla als fills de Ysrael e  
Ex 2,11  l’havia tret.» 11 E en aquells  dies, aprés que fon crescut Moysèn, axí a  
Ex 3,18  a nós, e irem per via de IIIs  dies per lo desert per ço que sacrificam  
Ex 4,10  sóm bell perler, e de aquests III  dies yo no entendria ço que tu has perlat. 
Ex 5,3  nós per ço que anem la via de III  dies per lo desert e que sacrificam al  
Ex 7,25  del flum. 25 E foren conplits VII  dies que nostro Senyor ferí lo flum. 8,Tit 
Ex 8,22  com ells seran. 22 En aquells  dies, yo faré maravelles en la terra de  
Ex 8,27  irem per lo desert anadura de III  dies, e aquí sacrificarem al Senyor Déu  
Ex 10,22  univerce terra de Agipta per IIIs  dies, 23 enaxí que negú no veyha son frare 
Ex 12,15  en fur de segla. 15 »E per VII  dies menyarets l’alís, e en lo primer dia 
Ex 12,19  mes matex, a vespra. 19 Per VII  dies llevat no sia trobat en les vostres  
Ex 13,6  vostres cases en aquest mes. 6 VII  dies menyarets alís nàdeus, e en lo VIIè  
Ex 13,7  del Senyor. 7 Alís menyarets VII  dies, e no aparrà ab tu nenguna cosa  
Ex 15,22  en lo desert de Zur, e anaren III  dies per lo desert, e no trobaren aygua.  
Ex 16,5  açò que solien cullir per sengles  dies. 6 E digueren Moysèn e Aron a tots  
Ex 20,9 ’t que sentifichs lo disapte. 9 VI  dies obreràs e feràs tota la obra, 10 e en 
Ex 20,11  és dintre de tes portes, 11 cor VI  dies són en los quals féu Déu lo cel e la  
Ex 21,29  ab lo corn hir o are haurà III  dies, e que son senyor ho sàpia e no’l  
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Ex 21,36  farís del corn hir o are ha IIIs  dies e no guardave aquell son senyor,  
Ex 22,30 tes ovelles faràs semblantment: VII  dies serà ab sa mara, e en lo VIII dia  
Ex 23,12 de ta vinya e de ton oliver. 12 »VI  dies obreràs, e en lo VII dia sessaràs,  
Ex 23,15  la festa del pa alís; VII  dies menyarets alís, axí com mané a tu en  
Ex 23,26  terra, e conpliré lo nombre de tos  dies. 27 »E la mia terror enviaré devant  
Ex 24,16  Sinaý. E cobrí ell la nuu per VI  dies, e en lo VII dia cridà Moysèn d’  
Ex 24,18 e puyà en lo munt, e estech aquí XL  dies e XL nits. 25,Tit Capítol XXVI 1 E  
Ex 29,30  les mans d’aquells. 30 VII  dies vesta aquella lo sacerdot, e per  
Ex 29,35  faràs sobra Aron e sos fills. VII  dies consegreràs les mans de aquells, 36 e 
Ex 29,36  per peccat oferràs per sengles  dies a lurs pardonaments, e mundaràs l’  
Ex 29,37  aquell en santificació. 37 VII  dies perdonaràs sobra l’altar, e  
Ex 31,15 aquell d’enmig de son pobla. 15 VI  dies farets vostra obra, e en lo VII, qui  
Ex 31,17  e senyal enpertostemps, cor en VI  dies féu Déu lo cel e la terra, e en lo  
Ex 34,18 mas guarda la festa de l’alís. VII  dies menyaràs l’alís, axí com mané a tu  
Ex 34,21 e no aparràs devant mi buyt. 21 »VI  dies obreràs, e en lo dia VIIè seçaràs en  
Ex 34,28  aquí ab nostre Senyor Moysèn XL  dies e XL nits, que no menyà pa ni bagué  
Ex 35,2  nostro Senyor que fassats: 2 “VI  dies farets vostra obra. Lo VIIè dia serà  
Lv 6,12  metén a ell llenya matí tots  dies, e lo holocaust posat, desobra farà  
Lv 8,33  del tabernaccla no axirets VII  dies, entrò al dia que sia complit lo  
Lv 9,1  VIIII 1 E com foren complits VII  dies, lo VIII dia apellà Moysèn Aron e sos 
Lv 12,2  mascla serà no nèdee per VII  dies del departiment de les mèstrues; 3 e  
Lv 12,4  de la sua purificació per XXXIII  dies, e no toch nenguna cosa santa ni  
Lv 12,4  entrò que sien complits los  dies de la sua porgació. 5 »E si serà  
Lv 12,5 de les sues mèstrues, e estarà LXVI  dies en la sanch de la sua purificació. 6  
Lv 12,6  6 »E com seran complits los  dies de la sua porgació, per fill o per  
Lv 13,4  aquell e tingue’l enclòs per VII  dies; 5 e considerarà en lo VII dia, e si  
Lv 13,5  tengue’l enclòs per altres VII  dies, 6 e en lo dia VII sguar aquell, e si 
Lv 13,21  enclourà ell lo prevera per VII  dies; 22 e si entretant esclatarà lo cuyr, 
Lv 13,26  tengua aquell tenquat per VII  dies; 27 e en lo VIIè dia sia esguordat, e 
Lv 13,31  negres, tengua aquell per VII  dies, 32 e en lo dia VIIè jutge’l, e si  
Lv 13,33  de la plagua e tendrà’l per VII  dies altres; 34 e si en lo VIIè dia veurà  
Lv 13,50  50 Lo qual le tenga per VII  dies, 51 e en lo VII dia sia guordat: si  
Lv 13,54  és, e tenga aquell per altres VII  dies. 55 E com veurà la faç de aquell que  
Lv 14,8  e siurà defora la sua tenda VII  dies; 9 e en lo dia VIIè raurà’s lo cap e 
Lv 14,38 la casa e tanquarà la porta per VII  dies; 39 e en lo VIIè dia tornarà lo  
Lv 15,13  era ensutzat, nombrarà aprés VII  dies de la sua mundació, e llevades totes  
Lv 15,19  cap del mes, sia departida per VII  dies. 20 E tothom qui toquarà ella serà no 
Lv 15,21  lo lloch on dormirà o siurà en los  dies del departiment seu serà ensutzat. 22 
Lv 15,24 la sua sanch, serà no nèdeu per VII  dies, e en tots llochs on ell dormirà  
Lv 15,25  25 »Ffembra qui per molts  dies soferrà flux de sanch, no en lo temps 
Lv 15,28  lo flux de la sanch, nombrerà VII  dies de la sua purificació, 29 e en lo  
Lv 19,7  ho cremareu. 7 Si nengú aprés II  dies mengerà aquella, serà espaventabla e  
Lv 22,27 cabra, com serà engendrade, per VII  dies serà sots la mamella de la mara llur, 
Lv 23,3  quals apellareu santes: 3 »Per VI  dies fareu faena; lo dia VIIè reposareu,  
Lv 23,6  pans alizos del Senyor és; per VII  dies pans alizos mengereu. 7 Lo dia primer 
Lv 23,8 sacrifici en foch al Senyor per VII  dies, e lo VII dia serà [*] pus sant, e en 
Lv 23,16  de setmana setena, ço és, L  dies, e axí presentareu sacrifici novell  
Lv 23,34  ço és, Cabanyelles, per VII  dies al Senyor. 35 »Lo primer dia serà  
Lv 23,36  no fareu en ell, 36 e per VII  dies presentareu holocaust al Senyor. Lo  
Lv 23,39  fareu festa del Senyor per VII  dies. Lo dia primer e lo dia VIIIè serà  
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Lv 23,41  41 e fareu la feste d’ell per VII  dies cascun ayn; costum serà per a  
Lv 23,42  en les casades de rama per VII  dies. Tots aquells qui seran de la  
Lv 26,34  los llurs disaptes en tots los  dies de la sua soladat, quant sereu 35 en  
Ex 5,17  en ociositat, e per amor de açò  diets: “Anem e sacrificarem a Déu.” 18  
Ex 12,3  e coŀlació dels fills de Ysrael, e  diets a ells: “Lo Xè dia de aquest mes  
Lv 20,19  no descobriràs. Qui açò farà la  difamació de la sua carn descobrirà;  
Lv 11,47  per ço que sapiats e conaguats les  difarènsies del mon e lo no mon e que  
Lv 11,2  Senyor a Moysèn e Aron dient: 2  –Digats als fills de Ysrael: »Guordats tot 
Ex 21,20 serva ab verga e morrà dejús sa mà,  digna serà de crim; 21 mas si sobreviurà I 
Ex 30,35  diligentment e pura, e serà molt  digna a santificació. 36 E de açò pendràs  
Lv 5,3 li serà oblidat e puys ho conexerà,  digna és de colpa. 4 »Ànima qui jurarà e  
Lv 17,4  del tabernaccla per oferta a Déu,  digna és de sanch quax axí com qui escampa 
Lv 15,2  2 –Parlats als fills de Ysrael e  diguats a ells: »Homa qui soferrà flux de  
Ex 2,19  axí de venir a mi? 19 E elles  diguéran: –Un homa agepcià nos ha defeses  
Ex 5,1  Moysèn e Aron devant Farahó e  diguéran-li: –Açò diu nostre Senyor Déu  
Ex 5,5  quante companya esvahex a ell! E  diguéran a ell: –Molt és. E ell dix:  
Ex 5,10  los sobreposats de les obres [*] e  diguéran al poble: –Axí ha dit Faraó: que  
Ex 5,21 encontra lo eximent de Farahó, 21 e  diguéran a ells: –Vege nostro Senyor e  
Ex 9,7 que posseÿen los fills de Ysrael, e  diguéran-li que no. E agreuyà’s lo cor  
Ex 10,3  entraren Moysèn e Aron a Farahó, e  diguéran a ell: –Açò diu nostre Senyor,  
Ex 10,7  terra tro al dia aquest.” [*] 7 E  diguéran los serfs de Farahó: –Per què  
Ex 14,25  e aportà-les en la pregoneza. E  diguéran adonchs los agipcians: –Fogiam  
Ex 16,3  e contre Aron en lo desert, 3 e  diguéran a ells los fills de Ysrael: –Més  
Ex 32,1  e ajustaren-se tots sobra Aron e  diguéran: –Lleva’t e fes a nós déus qui  
Ex 32,23 pobla, que és aperallat a mal; 23 e  diguéran a mi: “Fé a nós déus qui’ns  
Ex 5,3  Senyor, ni Yraell no lexaré. 3 E  digueren ells: –Lo Déu de Yraell apellà  
Ex 8,19 los hòmens com en les bèsties. 19 E  digueren los encantadors [*]: –Lo dit de  
Ex 14,11  e cridaren a nostre Senyor, 11 e  digueren a Moysèn: –Per aventura no havia  
Ex 15,1  aquest cant a nostre Senyor, e  digueren: Cantem a nostre Senyor, cor  
Ex 16,6 solien cullir per sengles dies. 6 E  digueren Moysèn e Aron a tots los fills de 
Ex 16,15 E com ho veren los fills de Ysrael,  digueren tots ensemps: «Man hu?», qui vol  
Ex 20,19  de por, estigueren de lluyn. 19 E  digueren a Moysèn: Parle tu ab Déu, e oyr  
Ex 24,7 llegí’l devant lo poble, los quals  digueren: –Tot ço que ha perlat nostro  
Ex 32,4  -se’n un vadell fonadís. E ells  digueren: –Aquests són los teus déus, de  
Ex 36,5  venguéran 5 a Moysèn e  digueren: –Més ofer lo pobla que no’ns és 
Ex 3,16  Vé e ajusta los vells de Yraell e  digues a ells: “Lo Déu de vostres pares  
Ex 7,9 vós Farahó: “Mostrats-me senyal”,  digues a Aron: “Prin la tua verga e gite- 
Ex 8,1  Déu ha Moysès: –Intra a Farahó e  digues a ell: “Açò diu nostre Senyor:  
Ex 8,16 E dix Déu a Moysèn: –Parla a Aron e  digues-li: “Stin la tua mà e percut la  
Ex 9,13  ’t matí e està devant Faraó, e  digues a ell: “Açò diu nostre Senyor, Déu  
Ex 16,12  fills de Ysrael. Parle a ells e  digues-los: “Al vespra menyarets carns,  
Ex 23,1  tes mans axí que per hom malvat  digues falç testimoni. 2 No seguiràs  
Ex 23,2  a fer mal, ni en juýs de molts no  digues sentència e que’t desvinyes de  
Ex 31,13 li: 13 –Parla als fills de Ysrael e  digues a ells: “Guordats-vos que’l  
Ex 32,34  de mon llibra. 34 Tu emperò vé e  digues en aquest pobla ço que he dit a tu: 
Lv 1,2 dix: 2 –Parla als fills de Ysrael e  digues a ells: »Homa qui oferrà de  
Lv 12,2  2 –Parla als fills de Ysrael e  digues a ells: »Fembra qui haurà consabut  
Lv 17,2  e a tots los fills de Ysrael e  digues a ells: Aquesta és la peraula que  
Ex 7,19  del flum.” 19 E dix Déu a Moysèn:  –Digues Aron: Prin la verga e stin la tua  
Ex 8,5  granotes.” 5 E dix Déu a Moysèn:  –Digues a Aron: “Stin la tua mà sobre los  
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Ex 11,2  de açò llexar-vos-ha axir. 2  Digues, donques, are a tot lo poble que  
Ex 16,9  al Senyor. 9 E dix Moysèn a Aron:  –Digues a tota la universa congregació  
Ex 33,5 Moysèn: –Parla als fills de Ysrael.  Digues-los que lo pobla és de dura  
Lv 21,17  Parlà lo Senyor a Moysèn dient: 17  –Digues a Aron: »Hom de la tua sament per  
Lv 22,3 ells presenten. Yo són lo Senyor. 3  »Digues a ells e aquells qui vendran aprés 
Ex 19,7  peraules que havia dites Déu que  digués a ells. 8 E respòs tot lo poble  
Ex 33,12  a mi quals enviaràs ab mi. E tu  diguist que’ls ma faràs a saber per nom,  
Ex 30,35  per rahó de untar, e sia mesclat  diligentment e pura, e serà molt digna a  
Lv 3,14  [*] aquella en past del foch del  dimenge e lo grex qui cobra lo ventre e  
Ex 25,3  aquestes són les coses que pendrà:  dinés, aur e argent, e coure e arams, 4 e  
Ex 2,3  -la, e maséran-hi l’infant  dins, e posaren-la en la rebegina sobra  
Ex 7,18  en sanch, 18 e los pexos qui són  dins lo flum morran; seran conpodrides les 
Ex 21,14  ab enguan e’l persegueix, de  dins mon altar lo deus pendra per ço que  
Ex 25,11  11 E cobriràs ella del fin aur,  dins e defora, e feràs desobre una corona, 
Lv 1,8 ordonats, enperò lo cap e tot ço de  dins, axí com la fraxura 9 e los budells e 
Lv 3,3  grex de la tela e lo grex tot qui  dins ell és 4 en abdós los ronyons, e en  
Lv 3,4  lombles, e en totes les parts de  dins, 5 de tot açò face perfum sobra l’  
Lv 3,10  e sobra los ronyons tot lo grex de  dins pendràs, 11 lo qual pendran los  
Lv 3,15 prop de la yllade, e tot lo grex de  dins, 16 pendrà lo sacerdot e cremar-ho  
Lv 16,2  null temps en lo santuari qui és  dins de la claustra devant la cuberta qui  
Lv 25,29  primer. 29 »Qui vendrà casa  dins los murs de la ciutat haurà llicència 
Lv 25,29  haurà llicència de rembra-la  dins lo temps de un ayn. 30 E si no l’  
Ex 26,33  cobriment ab corbayons d’or, e  dintra astarà la arque del testament, la  
Ex 38,7  ans era concavat, de taules, e  dintra vach. 8 E féu lo pitxer e lo bací  
Lv 16,15  poble, escamp la sanch de aquell  dintra la claustra axí com menat és de la  
Ex 20,10  ni ton aze, ni ton pelegrí qui és  dintre de tes portes, 11 cor VI dies són  
Ex 25,22 e parlaré a tu desobre la claustre,  dintre les II ales dels xerobins qui seran 
Ex 27,8  ell. 8 No soldat, mas va e vach de  dintre faràs ell, axí com en lo munt te  
Lv 21,23  23 axí dementra és la hora que  dintre lo vel no entra ni s’acost a le  
Ex 12,16  vós, acceptats aquells qui són  diputats a’perellar de menyar. 17 E  
Ex 16,15  tots ensemps: «Man hu?», qui vol  dir: «Què és açò?», cor no sabien què s’  
Ex 18,6  prop del munt de Déu, 6 e tramès a  dir a Moysèn: –Yo, Jetró, vench a tu ab la 
Ex 19,8  E com retornàs Moysèn a Déu per  dir-li la responció del poble, 9 dix a  
Ex 7,9 8 E dix Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com  dirà a vós Farahó: “Mostrats-me senyal”, 
Ex 21,5  per cabal ab son vestit. 5 E si  dirà lo serf: “Yo am nostre senyor e ma  
Ex 22,9  qualque cosa que haurà perduda que  dirà devant lo jutge, lo jutge veya la  
Ex 22,9  la rahó de abdozos, e aquell que  dirà lo jutge esmenarà dos tans a son  
Lv 14,35  fer-ho-ha a saber al prevera e  dirà: “Enquax plaga de llebrozia és vist a 
Ex 4,1 creuran a mi ne oyran le mia veu, e  diran: “No aparech a tu nostre Senyor.” 2  
Ex 12,26  totes aquestes coses. 26 E com  diran a vós vostres fills: “Quina és  
Ex 32,12  ab mà fort e poderosa? 12 ¿E  diran los agipcians: “Per mal trasch ells  
Ex 3,14  –Yo són qui són. E dix: –Axí  diràs a ells fills de Yraell: “Qui és ma  
Ex 3,15  Déu altra vegade a Moysèn: –Açò  diràs als fills de Yraell: “Lo Senyor Déu  
Ex 3,18 vells de Yraell al rey da Egipta, e  diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, 
Ex 4,22  ço que no lex lo meu poble. 22 E  diràs açò a Faraó: “Açò diu nostre Senyor: 
Ex 7,16 colobra porteràs en la tua mà, 16 e  diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, 
Ex 8,20  Farahó, e axiràs a les aygües e  diràs a ell: “Açò diu Déu: Llexa anar lo  
Ex 13,8  8 E recomtats [*] en aquell dia e  diràs: “Aquest és lo dia que féu nostre  
Ex 19,3 apellà Moysèn del munt, e dix: –Açò  diràs a le casa de Jacob, e anunciaràs açò 
Ex 19,12  E ordonaràs tot lo poble entorn e  diràs-los: “Guordats-vos que no puyets 
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Ex 20,22  Déu. 22 E dix Déu a Moysèn: –Açò  diràs als fills de Ysrael: “Vós oïts que  
Ex 22,28  cor yo sóm misericordiós. 28 »No  diràs mal de Déu ne no malayràs lo príncep 
Ex 30,31  per ço que servèsquan a mi. 31 »E  diràs als fills de Ysrael: “Aquest oli de  
Lv 9,3  aquels devant nostre Senyor. 3 E  diràs als fills de Ysrael: “Pranets un  
Lv 19,2  e a tota la conpanya d’equell e  diràs a ells: »Sants siau, car yo sant só, 
Lv 20,2  Moysèn dient: 2 –Aquestes paraules  diràs als fills de Ysrael: »[*] e dels  
Lv 25,2  2 –Parla als fills de Ysrael e  diràs a ells: »Quant intrats serets en la  
Lv 27,2  2 –Parla als fills de Ysrael e  diràs a ells: »Hom qui haurà fet promesa e 
Lv 18,2  2 –Parla als fills de Ysrael.  Diràs a ells: »Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 22,18 fills e a tots los fills de Ysrael.  Diràs a ells: »Hom de la casa de Ysrael e  
Lv 23,2  2 –Parla als fills de Ysrael.  Diràs a ells: »Aquestes són les festes del 
Lv 23,10  10 –Parla als fills d’Israel.  Diràs a ells: »Com sareu intrats en la  
Ex 3,13  que yo vaig als fills de Yraell e  diré a ells: “Lo Déu de vostres pares ma  
Ex 3,13 mi: “Com és lo nom de aquell?”, què  diré a ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són  
Ex 12,27 “Quina és aquesta religió?”, 27 vós  direts a ells: “Sacrifici passat és del  
Lv 21,1  als sacerdots fills de Aron e  direts ha ells: »No s’ensutza lo sacerdot 
Lv 25,20  de nengú. 20 La qual cosa si  direu: “Què mengerem en lo VIIè ayn, si no 
Ex 31,15  vostra obra, e en lo VII, qui és  disapta, és rapòs sant a nostro Senyor.  
Lv 23,3  faena; lo dia VIIè reposareu, car  disapta de repòs és, e serà anomenat sant. 
Lv 23,11  en vosaltres l’altra dia de  disapta, e santifiquarà aquell. 12 E en  
Lv 23,38  del que presentar soleu lo dia del  disapta, e meyns de vostres vots e  
Ex 16,23 açò que ha perlat Déu: Lo repòs del  disapte és sentificat al Senyor. Totes  
Ex 16,25  Moysèn: –Menyats aquell vuy, cor  disapte és de nostre Senyor, e per amor de 
Ex 20,8  8 »Ramenbre’t que sentifichs lo  disapte. 9 VI dies obreràs e feràs tota la 
Ex 20,10 obra, 10 e en lo dia VII, qui és lo  disapte del Senyor ton Déu, reposaràs e no 
Ex 20,11  amor de açò beneý Déu lo dia del  disapte e’l sentifichà. 12 »Honreràs ton  
Ex 31,13  a ells: “Guordats-vos que’l  disapte meu colguats, cor senyal és entra  
Ex 31,16  16 Guorden los fills de Ysrael lo  disapte e colguen aquell en lurs  
Ex 35,2  obra. Lo VIIè dia serà a vós sant,  disapte e repòs de nostra Senyor, e aquell 
Ex 35,3  vostros habitacles en lo dia del  disapte.” 4 E dix Moysès a tota la  
Lv 16,31  nostre Senyor sareu mundats. 31 Lo  disapte é lo reposament, e aflegirets  
Lv 23,15  donchs, de l’altra dia del  disapte en lo qual haveu presentade la  
Lv 23,24 VII, en lo primer dia del mes, serà  disapte a vosaltres racordable; sonareu ab 
Lv 23,32  e habitasions vostres; 32  disapte de rapòs és, e aflagireu les  
Lv 23,39  Lo dia primer e lo dia VIIIè serà  disapte, dia de rapòs, 40 e pendreu a  
Lv 25,4 los seus fruyts, 4 e en lo VIIè any  disapte serà [*], del raposament del  
Lv 23,3  Nenguna faena no fareu en ell.  Disapte del Senyor és en totes les  
Lv 19,3  la mara e son para tema. »Los meus  disaptes guordau. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,30 terra e sia purificat. 30 »Los meus  disaptes observau e temeu lo meu santuari. 
Lv 23,32 vespra fins al vespra guordareu los  disaptes vostres. 33 E parlà nostro Senyor 
Lv 24,8 oferació del Senyor. 8 »Per cascuns  disaptes seran mudats devant lo Senyor,  
Lv 25,2  yo donaré a vosaltres, fareu los  disaptes del Senyor. 3 »Per VI ayns  
Lv 26,2 lo Senyor Déu vostre. 2 Guordau mos  disaptes e hajau tamensa a mon santuari.  
Lv 26,34  plauran a le terra los llurs  disaptes en tots los dies de la sua  
Lv 26,35 35 en la terra dels hosts; farà sos  disaptes e raposarà en los disaptes de sa  
Lv 26,35 farà sos disaptes e raposarà en los  disaptes de sa soladat, per tant con no ha 
Lv 26,35  con no ha reposat en los vostres  disaptes quant habitàveu en aquella. 36 »E 
Lv 26,43  per ells conplaurà a ci en los  disaptes seus sofarint soladat per ells; e 
Lv 13,12  inmunde és ell. 12 »E si florirà  discorrent la llepra en la cotna e cobrirà 
Ex 4,26  mi.» 26 E lexà aquell pus que hach  dit «Novi de sanch a mi», per circumsizió. 
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Ex 5,10  [*] e diguéran al poble: –Axí ha  dit Faraó: que no do a vós palla. 11 Anats 
Ex 7,13  e no oý aquells, axí com havia  dit Déu. 14 E dix Déu a Moysèn: –Greu és  
Ex 8,12  sonament de les granotes que havia  dit a Faraó. 13 E féu nostre Senyor segons 
Ex 8,15  cor e no oý aquells, axí com havia  dit [*]. 16 E dix Déu a Moysèn: –Parla a  
Ex 8,19 E digueren los encantadors [*]: –Lo  dit de Déu és ací. E fo enduraït lo cor de 
Ex 8,19  Farahó e no oý ells, axí com havia  dit Déu a Moysèn. 20 [*] –Lleve’t bon  
Ex 9,12  Farahó e no oý ells, axí com havia  dit Déu a Moysèn. 13 E dix Déu [*]: –Lleva 
Ex 9,35  lo poble d’Irael, axí com havia  dit nostre Senyor [*]. 10,Tit Capítol X 1  
Ex 12,31  a vostre Senyor axí com havets  dit. 32 Vostres ovelles e vostres bous  
Ex 12,32  bous prenets, axí com havets  dit e parlat. Anats-vos-en e benaÿts  
Ex 23,13  o estrayns. 13 »Tot ço que he  dit a vós guordats, e no remembrets los  
Ex 29,12 sobra lo corn de l’altar ab lo teu  dit, e lo romanent de la sanch gitaràs  
Ex 31,18 IIs taules [*] de pedra scrites del  dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXIII 1 E viu  
Ex 32,8 adorat e han-li sacrificat, e han  dit: “Aquests són los déus teus, de  
Ex 32,34  e digues en aquest pobla ço que he  dit a tu: Vet que lo meu àngel irà devant  
Lv 4,6  del testimoni, 6 e benyarà son  dit en aquella sanch e salpuscar-n’ha VII 
Lv 4,17  del testimoni, 17 e bany-hi son  dit e salpusch-ne VII veguades contra lo 
Lv 4,25  és. 25 E lo sacerdot bayn-se lo  dit en la sanch del sacrifici per peccat e 
Lv 4,30  lo secerdot de la sanch en lo seu  dit e toch-na los corns de l’altar de  
Lv 4,34  lo sacerdot de la sanch en lo seu  dit e tinye’n los corns de l’altar dels  
Lv 8,15  E pres Moysèn la sanch e benyà son  dit e tenyí los corns de l’altar entorn.  
Lv 9,9 sos fills, en lo qual ell benyà son  dit, e toquà’n lo corn de l’altar, e  
Lv 14,16  sua sinestra, 16 e benyarà lo seu  dit destra en aquell e gitar-n’ha VII  
Lv 14,21  serà pobre e no porà haver ço que  dit és, hage un anyell per la colpa e ofir 
Lv 14,27  27 e benyar-hi-ha lo seu  dit dret e gitar-n’ha contra Déu VII  
Lv 16,14 de la sanch del tor e bany-hi son  dit e git-na VII vegades devant Déu  
Lv 16,19  19 e git-ne VII veguades ab lo  dit, e nedeyarà e santificarà ell de totes 
Lv 17,14  carn en la sanch és. E per ço he  dit als fills de Ysrael: La sanch de tota  
Lv 23,6  del Senyor és. 6 E lo XVè dia del  dit mes, festa dels pans alizos del Senyor 
Ex 26,34  34 »E posaràs la claustra primer  dita sobra la arque [*] 35 [*] e lo  
Ex 30,23  CCL sicles, e canella qui és  dita calami CCL sicles, 24 càssia D sicles 
Ex 19,7 -los totes les peraules que havia  dites Déu que digués a ells. 8 E respòs  
Ex 29,41  oferta, segons les coses que havem  dites, en odor de suavitat, 42 cor  
Lv 11,23  IIII peus, sinó aquestes que havem  dites, llunyades sien de vós. 24 »E qui  
Ex 25,25  sercla qui l’aur romendrà de IIII  dits d’alt, e sobra aquella faràs altre  
Ex 27,7 eram, 7 e metràs les perxes per los  dits anells, e seran les perxes o barres  
Ex 37,12  [*], tot entorn, de ampla de IIII  dits, e sobra aquella havia altra corona  
Ex 4,22 poble. 22 E diràs açò a Faraó: “Açò  diu nostre Senyor: Mon fill primer nat  
Ex 5,1 devant Farahó e diguéran-li: –Açò  diu nostre Senyor Déu de Yraell: “Lexa  
Ex 7,17 has volgut oir. 17 E per ço vet què  diu nostre Senyor: En açò entanes que yo  
Ex 8,1  a Farahó e digues a ell: “Açò  diu nostre Senyor: Llexa anar lo meu pobla 
Ex 8,20  a les aygües e diràs a ell: “Açò  diu Déu: Llexa anar lo meu poble per ço  
Ex 9,1 a Farahó, e parle a ell e dix: “Açò  diu nostre Senyor Déu dels hebreus: Llexa  
Ex 9,13  devant Faraó, e digues a ell: “Açò  diu nostre Senyor, Déu dels hebreus: Llexa 
Ex 10,3  a Farahó, e diguéran a ell: –Açò  diu nostre Senyor, Déu dels hebreus:  
Ex 11,4  devant tot lo poble. 4 E dix: –Açò  diu nostre Senyor: “En la [*] nit entraré  
Ex 32,27  Lleví, 27 als quals ell dix: –Açò  diu nostre Senyor Déu de Ysrael: “L’homa  
Ex 31,5  o de pedras prasioses, e de tota  divercitat de fusta. 6 E he donat a ell  
Lv 13,2  en sa carn o en sa cotna serà nada  diversa color o busanya o pústula o  
Ex 35,24  Déu, e tot lenyam de setim per fer  diverses obres. 25 E les fembres aportaren 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

259 
 

Ex 38,3  aram. 3 E aperellà a ús de aquell  diverses vaxells, axí com olles e  
Lv 14,56  de carn de màcula lluent e de  diverses colós d’equelles 57 ab què’s  
Lv 19,19  e lo camp no’l sembraràs de  diverses llevors. La vestadura [*] de II  
Ex 8,14 dels camps, 14 e ajustaren-les en  diversos munts, e la terra compodrí-les. 
Ex 37,16  cubertes de or. 16 E los vaxells a  diversos usos de la taula, axí com olles,  
Lv 7,24  altres bèsties haurets en vostros  diversos usos, 25 e si algú mengerà lo sèu 
Lv 20,27  o dona en los quals ha sperit de  divinació, de mort muyra e ab pedres sien  
Ex 8,23  enmig de la terra, 23 e posaré  divisió entra lo meu poble e lo teu. E  
Ex 1,9  nou, lo qual no conaxia Josep, 9 e  dix a son pobla: –Veus que lo pobla de  
Ex 1,15 servien ells ab duresa de cor. 15 E  dix lo rey de Egipta a IIs juÿes madrines  
Ex 1,18  18 E lo rey féu-les-sa venir e  dix: –Per què és açò que no volets fer ço  
Ex 2,6  qui plorava. Hach-na piatat e  dix: –Dels infants dels hebreus és aquest  
Ex 2,7  dels hebreus és aquest infant. 7 E  dix la germana a la filla de Farahó: –Yré  
Ex 2,8  a tu aquest infant. 8 E ella  dix: –Vé. Anà tentost la macipa, e apellà  
Ex 2,9  la mara de aquell. 9 A la qual  dix la filla de Pharaó: –Prin aquest  
Ex 2,9 lo la mara e nodrí l’infant [*]. E  dix a ella la filla de Farahó: –Guarde’l  
Ex 2,13 viu II hebreus qui’s barallaven, e  dix en aquell qui havia lo tort: –Per què  
Ex 2,14  hir lo egepcià? E temé’s Moysèn e  dix: «Per cert, sabude és la cosa.» 15 E  
Ex 2,18 tornades a Ragel, para lur, ell los  dix: –Per què us sou cuytades axí de venir 
Ex 2,20  nostres ovelles. 20 E ell los  dix: –Aon és aquell homa? Per què’l  
Ex 3,3  romaguer cremàs, e no cremava. 3 E  dix Moysèn: «Yo iré e veuré aquesta gran  
Ex 3,4 apellà’l del mig de la romaguera e  dix: –Moysèn, Moysèn! E ell respòs: –Ací  
Ex 3,6  en què astàs terra santa és. 6 E  dix: –Yo sóm lo Déu de tos pares, Déu de  
Ex 3,7 podia guordar contra Déu. 7 Al qual  dix lo Senyor: –Yo viu la aflicció del meu 
Ex 3,11  fills de Yraell, de Agipta. 11 E  dix Moysèn al Senyor: –Qui són yo, que  
Ex 3,12 los fills de Yraell de Egipta? 12 E  dix-li Déu: –Yo saré ab tu, e açò serà  
Ex 3,13  a Déu sobre lo munt aquest. 13 E  dix Moysèn al Senyor: –Vet que yo vaig als 
Ex 3,14  Déu a Moysèn: –Yo són qui són. E  dix: –Axí diràs a ells fills de Yraell:  
Ex 3,15  “Qui és ma tremat a vós”. 15 E  dix Déu altra vegade a Moysèn: –Açò diràs 
Ex 4,1  Capítol IIII 1 E respòs Moysèn e  dix: –No creuran a mi ne oyran le mia veu, 
Ex 4,2  aparech a tu nostre Senyor.” 2 E  dix Déu a ell: –Què és açò que tens en la  
Ex 4,3  mà tua? E ell respòs: –Verga. 3 E  dix nostre Senyor: –Gita-le en terra. E  
Ex 4,4  e fogí Moysèn devant ella. 4 E  dix Déu: –Sten la tua mà e pren-la per  
Ex 4,6  pares, Abram, Ysach e Jacob. 6 E  dix-li altre vegade nostre Senyor: –Mit  
Ex 4,7  ’n massella blanca com a neu. 7 E  dix-li Déu: –Torna la mà en ton si. E  
Ex 4,10  pendràs del flum seran sanch. 10 E  dix Mossé a Déu: –Prec-ta, mon Senyor,  
Ex 4,11  só tart de bocha e de lengua. 11 E  dix Déu a ell: –Qui féu la bocha de l’  
Ex 4,13  -t’he què perlaràs. 13 E aquell  dix: –Prec-ta, Senyor, que hy trametas  
Ex 4,14  Senyor yrasch-se ab Moysèn e  dix: –Aron, ton frare [*], conech yo que  
Ex 4,18 Moysèn e tornà a Ytró, son sogre, e  dix a ell: –Iré are e tornaré a mos frares 
Ex 4,18 e veuré si encare són vius. Al qual  dix Ytró: –Vé en pau. 19 E dix Déu a  
Ex 4,19  Al qual dix Ytró: –Vé en pau. 19 E  dix Déu a Moysèn en Median: –Vé e torna- 
Ex 4,21  la verga de Déu en la mà. 21 E  dix Déu a Moysèn: –Com t’entornaràs en  
Ex 4,25  fill, e tochà los peus de aquell e  dix: «Tu est novi de sanch a mi.» 26 E  
Ex 4,27  sanch a mi», per circumsizió. 27 E  dix Déu a Aron: –Vé a encontra de Moysèn  
Ex 4,30  tots los vells de Yraell. 30 E  dix-los Aron totes les paraules que  
Ex 5,4  en pastelències o mortaldat. 4 E  dix a ells lo rey de Agipta: –Per què  
Ex 5,5 fer vostros fets! 5 E adonchs Faraó  dix a son consell: –Molt és lo poble de la 
Ex 5,5  E diguéran a ell: –Molt és. E ell  dix: –Donchs, veyats quante seria ell si  
Ex 5,22  E retornà Moysèn a nostro Senyor e  dix: –Senyor, per què has opramut lo teu  
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Ex 6,1 has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E  dix Déu a Moysès: –Are veuràs què faré a  
Ex 6,30  les coses que yo parle a tu. 30 E  dix Moysèn devant Déu: –Yo són en llavis  
Ex 7,8  LXXXIII con perlaren a Farahó. 8 E  dix Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós 
Ex 7,14  axí com havia dit Déu. 14 E  dix Déu a Moysèn: –Greu és lo cor de  
Ex 7,19  bavent les aygües del flum.” 19 E  dix Déu a Moysèn: –Digues Aron: Prin la  
Ex 8,1  lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1 E  dix Déu ha Moysès: –Intra a Farahó e  
Ex 8,5  serfs entraran les granotes.” 5 E  dix Déu a Moysèn: –Digues a Aron: “Stin la 
Ex 8,8  8 E apellà Farahó Moysèn e Aron e  dix a ells: –Preguats lo Senyor que tolgue 
Ex 8,9  poble per sacrificar lur Déu. 9 E  dix Moysèn a Farahó: –Tu ordones mi que yo 
Ex 8,10  –Fes ço que’t plàcia. E ell li  dix: –Yo faré segons la tua peraula per ço 
Ex 8,16  axí com havia dit [*]. 16 E  dix Déu a Moysèn: –Parla a Aron e digues- 
Ex 8,25 25 E apellà Farahó Moysèn e Aron, e  dix a ells: –Anats e sacrificats al vostre 
Ex 8,26  vostre Déu en aqueste terra. 26 E  dix Moysèn: –No’s pot axí fer †menys de  
Ex 8,28 nostre axí com ha manat a nós. 28 E  dix Farahó: –Yo llexaré vós per ço que  
Ex 8,29  pus luyn, e pregats per mi. 29 E  dix Moysèn: –Yo axiré devant tu, e adoraré 
Ex 9,1  lo pobla. 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E  dix Déu a Moysèn: –Entra a Farahó, e parle 
Ex 9,1  –Entra a Farahó, e parle a ell e  dix: “Açò diu nostre Senyor Déu dels  
Ex 9,8  e no llexà anar lo poble. 8 E  dix Déu a Moysèn e a Aron: –Prenets  
Ex 9,13  com havia dit Déu a Moysèn. 13 E  dix Déu [*]: –Lleva’t matí e està devant  
Ex 9,22  e lus bestiars en lurs camps. 22 E  dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà devers  
Ex 9,27  Farahó e apellà Moysèn e Aron, e  dix a ells: –Yo he peccat are, e nostre  
Ex 9,29  d’equí avant no romanguats. 29 E  dix Moysèn: –Com yo saré axit de la  
Ex 10,1  Senyor [*]. 10,Tit Capítol X 1 E  dix Déu a Moysèn: –Entra a Faraó, cor yo  
Ex 10,8  Muysèn e Aron a Farahó, lo qual  dix a ells: –Anats e sacrificats al Déu  
Ex 10,9  d’equí avant no peresca [*]. 9 E  dix Moysèn: –Ab nostres mullers e ab  
Ex 10,12  se axiren devant Farahó. 12 E  dix Déu a Moyèn: –Estín la tua mà sobra la 
Ex 10,16  Pharaó apellà Moysèn e Aron e  dix a ells: –Yo he peccat a nostre Senyor  
Ex 10,21  anar los fills de Ysrael. 21 E  dix nostre Senyor a Moysèn: –Estín la tua  
Ex 10,24  24 E Farahó apellà Moysèn e Aron e  dix a ells: –Anats e sacrifiquats al  
Ex 10,25 infans romanguen ab nosaltres. 25 E  dix Moysèn: –¿Tu deràs en nostro Senyor  
Ex 10,28  e no volch llexar anar ells. 28 E  dix Farahó a Moysèn: –Perteix-te devant  
Ex 11,1  la tua cara. 11,Tit Capítol XI 1 E  dix Déu a Moysèn: –Encara tocaré Farahó de 
Ex 11,4  serfs e devant tot lo poble. 4 E  dix: –Açò diu nostre Senyor: “En la [*]  
Ex 11,8 –E devallen tots aquests serfs a mi  –dix Faraó– e adoreu-ma dient: “Ix tu e  
Ex 11,9  Moysèn molt irat devant Farahó. E  dix nostre Senyor a Moysèn: –Farahó no us  
Ex 12,1  sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 E  dix Déu a Moysèn e a Aron en terre de  
Ex 12,21  Moysèn tots los vells de Ysrael e  dix a ells: –Anats e pren[e]ts animal per  
Ex 12,31  Moysèn e Aron en aquella nit e  dix-los: –Llevats-vos e axits d’entre 
Ex 12,43  en les lurs generacions. 43 E  dix Déu a Moysèn e a Aron: –Aquesta és la  
Ex 13,3 les bèsties, cor meus són tots. 3 E  dix Moysèn al poble: –Ramenbrats-vos  
Ex 14,5  serfs de aquell sobre lo poble, e  dix: –Què volen fer, ne què havem fet? Per 
Ex 14,13  que no morir en lo desert. 13 E  dix Moysèn al poble: –No us temats. Estats 
Ex 14,15  E per ço, callats vosaltres. 15 E  dix Déu ha Moysèn: –De què’t clames a mi? 
Ex 14,26 se combat per ells contre nós. 26 E  dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobre la 
Ex 15,9  enmig de la mar. 9 L’anemich  dix: «Yo’ls persaguiré e’ls pendré e  
Ex 15,26  e juýs, e aquí aseyà a ells 26 e  dix: –Si tu oyràs la veu de ton Senyor,  
Ex 16,4  tota aquesta multitut de fam? 4 E  dix Déu a Moysèn: –Vet que yo plouré a vós 
Ex 16,8  som, qui mermurats contre nós? 8 E  dix Moysèn: –Nostre Senyor darà a vós en  
Ex 16,9  mas contre al Senyor. 9 E  dix Moysèn a Aron: –Digues a tota la  
Ex 16,11  en nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn e  dix: 12 –Yo he oït lo mermurament dels  
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Ex 16,19  n’havia master a son menyar. 19 E  dix Moysèn a ells: –Nengú no estoig al  
Ex 16,23  recomtaren-ho a Moysèn, 23 e ell  dix-los: –Açò és açò que ha perlat Déu:  
Ex 16,25 ne fou trobat verma en aquell. 25 E  dix Moysèn: –Menyats aquell vuy, cor  
Ex 16,28 ·n cullicen, e no’n trobaren. 28 E  dix Déu a Moysèn: –¿Entrò a quant no  
Ex 16,32  semblant a crespells ab mel. 32 E  dix Moysèn: –Aquesta és la paraula la qual 
Ex 16,33 gitats de la terra de Agipta.” 33 E  dix Moysèn a Aron: –Prin un vaxell e mit- 
Ex 17,5  un poch allapidar- m’hían? 5 E  dix Déu a Moysèn: –Cuyte’t e vé devant lo 
Ex 17,9  fills de Ysrael en Rabhidim. 9 E  dix Moysèn a Josuè: [*] 10 [*] axí com  
Ex 17,14 son poble en bocha de coltell. 14 E  dix Déu a Moysèn: –Escriu açò per  
Ex 18,4  4 e l’altra havia nom Aliàtzer, e  dix: «Déu de mon para, tu est mon ajudedor 
Ex 18,10  de la mà dels agipcians, 10 e  dix: –Beneÿt sia nostre Senyor qui us ha  
Ex 18,14  viu tot ço que ell feya al pobla,  dix: –Què és açò que tu fas al poble? Per  
Ex 18,15  del matí tro al vespra? 15 Al qual  dix Moysèn: –Lo pobble ve a mi e demanen  
Ex 18,17  de Déu e la lig de aquell. 17 E  dix Jetró: –No és bona cosa la que tu fas. 
Ex 19,3  e Déu apellà Moysèn del munt, e  dix: –Açò diràs a le casa de Jacob, e  
Ex 19,7 apellà los meyors nats del poble, e  dix-los totes les peraules que havia  
Ex 19,9  dir-li la responció del poble, 9  dix a ell Déu: –Ya are vendré a tu en una  
Ex 19,10  peraules de Déu al poble, 10 e  dix Déu a Moysèn: –Vé al poble e sentifica 
Ex 19,11 e sien aperallats en lo dia terç. E  dix a ells: –En lo terç dia devellaré  
Ex 19,15  llevades lurs vestedures, 15  dix a ells: –Estats aperallats en lo terç  
Ex 19,21  E com aquell li responés, 21  dix a ell: –Devalle e testimoniage al  
Ex 19,23  ço que ells no sien farits. 23 E  dix Moysèn a Déu: –No porà nengú puyar al  
Ex 19,24  e sentifica a ell.” 24 Al qual  dix Déu: –Vé e devalle, e pujaràs tu e  
Ex 20,1  Déu totes les paraules aquestes e  dix: 2 –Yo són lo Senyor Déu teu qui’t  
Ex 20,20  ab nós per ço que no muyram. 20 E  dix Moysèn al poble: –No us temats, cor  
Ex 20,22  a le calige en què era Déu. 22 E  dix Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills de  
Ex 24,1  24,Tit Capítol XXV 1 E a Moysèn  dix: –Puja a nostro Senyor, tu e Aron,  
Ex 24,8  e escampà-la sobre lo poble e  dix: –Aquesta és la sanch del fermament  
Ex 24,12 Senyor, e menyaren e baguéran. 12 E  dix nostre Senyor a Moysèn: –Puge a mi en  
Ex 24,14 puyà Moysèn en lo munt de Déu, 14 e  dix als vells: –Esperats-vos ací entrò  
Ex 30,34  serà tellat de son pobla.” 34 E  dix nostra Senyor a Moysèn: –Prin tu coses 
Ex 31,1  pobles. 31,Tit Capítol XXXII 1 E  dix nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet que yo  
Ex 31,12 12 E parlà nostra Senyor a Moysèn e  dix-li: 13 –Parla als fills de Ysrael e  
Ex 32,2  no sabem què li és esdavengut. 2 E  dix-los Aron: –Aportats-me les  
Ex 32,5 devant ell, e alçà sa veu e cridà e  dix: –Demà és festa a Déu. 6 E llavaren- 
Ex 32,7  7 E parlà nostro Senyor a Moysèn e  dix: –Vé, devalla, cor lo teu pobla ha  
Ex 32,9  terra de Agipta.” 9 E altra vegada  dix nostro Senyor a Moysèn: –Yo veig que  
Ex 32,17  E oý Jozuè lo brogit del pobla, e  dix a Moysèn: –Crits de batalla oig en la  
Ex 32,21  a beura als fills de Ysrael. 21 E  dix a Aron: –Què ha fet a tu aquest pobla, 
Ex 32,24  li és sdevengut.” 24 Als quals yo  dix: “¿Qui és de vosaltres qui hage aur?”  
Ex 32,26 enmig del portal de la alberguada e  dix: –Si nangú és de nostre Senyor, venga  
Ex 32,27  fills de Lleví, 27 als quals ell  dix: –Açò diu nostre Senyor Déu de Ysrael: 
Ex 32,29  en aquell dia XXIIIM hòmens. 29 E  dix Moysèn: –Consagrats les vostres mans  
Ex 32,31  E ratornà Moysèn a nostra Senyor e  dix: –Senyor, prec-ta per aquest pobbla  
Ex 33,5  mès nengú son preu sobra ell. 5 E  dix nostre Senyor a Moysèn: –Parla als  
Ex 33,12  infant, romania en la tenda. 12 E  dix Moysèn a nostre Senyor: –Tu manes que  
Ex 33,14  aquest pobla e aquesta gent. 14 E  dix nostra Senyor: –La mia faç irà devant  
Ex 33,15  tu, e rapòs donaré a tu. 15 E  dix Moysèn: –Si tu mateix no vas ab nós,  
Ex 33,17  qui habítan sobra la terra? 17 E  dix nostre Senyor a Moysèn: –Yo faré la  
Ex 33,18  matex he conagut per nom. 18 E ell  dix: –Mostra a mi la tua glòria. 19 Respòs 
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Ex 33,20  qui’m plaurà. 20 E altra vegada  dix: –Tu no pots veura la mia faç, cor no  
Ex 33,21  homa qui visque. 21 E altra vegada  dix: –Vet ací és lo lloch ab mi, e staràs  
Ex 34,1 pots veura. 34,Tit Capítol XXXV 1 E  dix Déu a Moysèn: –Talla a tu IIs taules  
Ex 34,6  6 lo qual passà devant ell. E  dix: –Senyorador, Senyor Déu misericordiós 
Ex 34,9  e encorbà’s en terra e adorà, 9 e  dix: –Senyor, si yo trop gràcia devant tu, 
Ex 34,27  cabrit ab llet de sa mara. 27 E  dix nostro Senyor a Moysès: –Scriu a tu  
Ex 35,1 la companiya dels fills de Ysrael e  dix a ells: –Aquestes són les coses que  
Ex 35,4  en lo dia del disapte.” 4 E  dix Moysès a tota la coŀlació dels fills  
Ex 35,30  deÿcaren al Senyor. 30 E  dix Moysèn als fills de Ysrael: –Veus que  
Lv 1,1  del tabernacla del testimoni e  dix: 2 –Parla als fills de Ysrael e digues 
Lv 4,1  IIII 1 E parlà Déu a Moysèn e  dix: 2 –Parla als fills de Ysrael: »Ànima  
Lv 6,19  19 E parlà [*] Moysèn e  dix: 20 –Aquesta és la oferta de Aron e de 
Lv 8,5  a le porta [*]. 4 [*] defora, 5 e  dix: –Aquesta és la paraula que nostre  
Lv 9,1  e tots los mejors nats de Yrael, e  dix Aron: 2 –Prin un vadell fill de bou  
Lv 9,6  tota la multidut devant Déu, 6  dix Moysèn: –Aqueste és la paraula que  
Lv 9,7  aparrà a vós la glòria d’ell. 7 E  dix a Aron: –Acoste’t a l’altar e  
Lv 10,3 ells, e foren morts devant Déu. 3 E  dix Moysèn a Aron: –Açò és açò que parlà  
Lv 10,4 fills de Ozibel, avoncle de Aron, e  dix a ells: –Anats e prenets vostres  
Lv 10,6  e a Ytemar, fills d’ell, e  dix: –Vós no tondrets vostres caps ne  
Lv 10,8  feren tot ço que manà Moysèn. 8 E  dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és que pot  
Lv 10,16  qui romaseren ffills de Aron, e  dix: 17 –Per què no menyats lo sacrifici  
Lv 16,2  e moriren. 2 Manà Déu a Moysèn e  dix: –Parla a Aron ton frare que no entra  
Lv 17,8 seran aprés d’ells. 8 »E a’quells  dix: Homa de la casa de Ysrael e dels  
Ex 3,5  Moysèn! E ell respòs: –Ací sóm! 5  Dix a ell: –No t’acostes ací. Descalce’t 
Ex 3,14  de aquell?”, què diré a ells? 14  Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui són. E dix:  
Ex 7,1  ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit  1  Dix Déu a Moysèn: –Vet que yo t’he  
Ex 16,15 és açò?», cor no sabien què s’era.  Dix-los Moysèn: –Aquest és lo pa que us  
Lv 21,1  ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1  Dix de sert lo Senyor a Moysèn: –Parla als 
Ex 3,17  sdevengudes a vós en Agipta, 17 e  dixí que aportaré vós de la aflicció de  
Lv 17,12  e perdonarà. 12 E per amor de açò  dixí als fills de Ysrael: Tota ànima de  
Ex 5,10 al poble: –Axí ha dit Faraó: que no  do a vós palla. 11 Anats e collits-ne en 
Ex 21,32 E si [*] serva serà feride per ell,  do a son senyor XXX sicles de argent, e lo 
Ex 32,29  o en vostres frares, per ço que  do a vós benadicció. 30 E en altra dia  
Lv 3,1  de pasificament serà lur  do, axí com de bous, aquell que  
Lv 6,6  ofira un moltó nàdeu del folch, e  do aquell al sacerdot segons la stimació  
Ex 28,16  tortís. 16 E faràs ell codrat en  dobla, e haurà I palm de llonch e altre  
Ex 39,15  lo hossen cadenes d’or net en  dobla, 16 e II guanxos qui tanien los  
Lv 26,21  les vostres plagues fins a VII  doblaries per vostres peccats 22 e faré  
Ex 22,4  aze o ovella, restetuesqua-ho en  doble. 5 E si algú guostarà camp o vinya  
Ex 26,9  has de V en V, enaxí que la VI sia  doblegade e stiga en lo treginat de la  
Ex 16,29  29 Veyats cor Déu donà a vós [*]  doblement lo menyar en lo VI dia. Romanga  
Lv 26,18  -he les iniquitats vostres a VII  dobles per los vostros peccats, 19 e  
Ex 28,30  E posaràs en l’hossen los juýs de  doctrina e de varitat que seran en lo pits 
Ex 35,31 de enteniment e de sciència en tota  doctrina, 32 a cogitar e a fer la obra en  
Lv 8,8  adobà l’hossen, en lo qual era  doctrina e veritat. 9 E pozà-li la  
Lv 26,1 XXVI No fareu a vosaltres ýdoles ni  doladiç, ni títols redresareu, ni gran  
Ex 20,25 pedra, no adifichs aquell ab pedres  doladisses, cor si tu llevaràs tayant  
Ex 15,25  en les aygües, les aygües tornaren  dolces. E aquí ordonà los manements e  
Ex 3,8 en les lurs obres. 8 E yo sé la lur  dolor, e çó devallat per rahó que’ls  
Ex 15,14  de Philestim prengueren grans  dolors. 15 Ladonchs los prínseps de Edom  
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Lv 26,41  batallívol entrò a tant que’s  don verguonya la ignosenta pensa llur. »E  
Lv 18,19  encara ella vivent. 19 »A le  dona qui ha de sa flor no t’acostaràs, ni 
Lv 18,23  ne t’enllegiràs ab ella. La  dona no’s sotsmetrà a dengun animal ni’s 
Lv 20,10  de mort muyra, axí l’hom com la  dona. 11 »Qui dormirà ab sa madastra e  
Lv 20,27 pobles perquè fóceu meus. 27 »Hom o  dona en los quals ha sperit de divinació,  
Lv 24,10  »E veus que axit és un fill de una  dona de Ysrael que engendrat havia de un  
Ex 6,13  13 Perlà Déu a Moysèn e Aron, e  donà manement als fills de Yraell e a  
Ex 9,23 vergua vers lo cel, e nostro Senyor  donà trons e pedruscade e descuriments de  
Ex 12,36  e d’or e moltes vestidures. 36 E  donà nostre Senyor gràcia al poble devant  
Ex 16,29  ne la mia lig? 29 Veyats cor Déu  donà a vós [*] doblement lo menyar en lo  
Ex 31,18 lo VIIº sessà de la sua obra.” 18 E  donà nostro Senyor en lo munt de Senaý a  
Ex 32,20  e scampà-lo sobra les aygües e  donà les aygües a beura als fills de  
Ex 36,1 tots los hòmens savis als quals Déu  donà savieza e entaniment que sabessen fer 
Ex 40,16  sos pilars, e mès ses posts, e  †donà† ses †derres†, e dressà ses colones, 
Lv 8,7  e vestí a ell lo pali e demunt li  donà lo ephot, 8 e senyí a ell ab cordes  
Lv 26,45  manaments e juýs e lleys les quals  donà lo Senyor entra si e entra los fills  
Ex 16,15 los Moysèn: –Aquest és lo pa que us  dóna lo Senyor per menyar. 16 Aquesta és  
Ex 20,12 terra la qual nostro Senyor ton Déu  dóna a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No  
Ex 39,17  cascun llats de l’hossen, 17 e  donacen les cadenes de cascun llats sobirà 
Lv 11,38  aquella. 38 E si a algú serà  donada aygua sobre la samence e aprés serà 
Lv 19,20 nobla enperò ab preu no rehamuda ni  donada a llibertat, seran betuts abdosos e 
Lv 24,20  aytal faride o naffra com haurà  donada, aytal la sostendrà e de açò serà  
Ex 5,16  qui som tos serfs? 16 Palla no és  donade a nós, e la obra nos és manade a  
Ex 5,18  e obrats, cor palla no serà  donade a vós, e retets segons custuma lo  
Ex 21,30 si rehemsó serà mesa sobre ell, sia  donade per l’ànima de aquell, o qualque  
Ex 36,2  hòmens ensemps als quals havia Déu  donade saviesa, e encara aquells qui de  
Lv 22,12  a qualsevulla del pobla serà  donade per muller, de les coses que  
Ex 12,25  la terra la qual nostre Senyor és  donador a vós, axí com ha feta covinensa,  
Ex 22,17 E si lo para d’ella no le hy volrà  donar per muller, deu-li donar la monede 
Ex 22,17 hy volrà donar per muller, deu-li  donar la monede del dot lo qual han  
Lv 7,36  36 que manà a ells lo Senyor  donar als fills de Ysrael en raligió  
Lv 12,6  del tabernaccla del testimoni e  donar-ho-ha al secerdot, 7 qui ho  
Lv 22,14 part ab aquella cosa que mengerà, e  donar-ho-ha al sacerdot al santuari.  
Lv 22,25  al Déu vostro ni nenguna cosa que  donar volrà, car corrupte és e maculada;  
Lv 27,8 aquell estimerà e veurà que ell pot  donar, tant donarà. 9 »E l’animal lo qual 
Ex 13,11 segons que ha jurat a tos pares que  donarà aquella a tu, 12 depertiràs  
Ex 28,25  matexes cadenes de l’estrem  donarà sobra abdós los encastaments en  
Ex 30,14 aquells qui hauran de XX anys amont  donarà lo preu tot a nostro Senyor. 15 Lo  
Ex 30,33 E qualque homa ne conpondrà aytal e  donarà d’ell a estrayn, serà tellat de  
Lv 5,8  e l’altre per lo holocaust, 8 e  donarà aquells al secerdot, lo qual ofira  
Lv 15,14  del tabernacla del testimoni e  donarà aquells al sacerdot, 15 lo qual  
Lv 27,2  a Déu la sua ànima, sots estima  donarà lo preu: 3 Si serà mascla de XX  
Lv 27,3 mascla de XX ayns fins als LX ayns,  donarà L sicles de argent a le mesura del  
Lv 27,5  dels V ayns fins al XXè, lo mascla  donarà XX sicles; la fembra, X. 6 E de un  
Lv 27,7  Lo LXè ayn lo mascla d’equí avant  donarà XV sicles; la fembra X. 8 E si  
Lv 27,8  e veurà que ell pot donar, tant  donarà. 9 »E l’animal lo qual se pot  
Lv 27,15  qui hu ha promès la volrà rembra,  donarà la sinquena part de la estima  
Lv 27,23  ayns lo preu fins al jubileu, e  donarà aquell qui aytal ha votat al  
Lv 26,36  »E los que de vosaltres romandran  donaran pahor en los coratges d’ells en  
Lv 18,21  »De la tua sament, fill o filla no  donaràs que servesque a ýdola de Maloch,  
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Lv 25,37  envers tu. 37 La tua picúnia no  donaràs a ell ab uzura, ni  
Ex 24,12  –Puge a mi en lo munt, està aquí e  donaré a tu II taules de pedra e la ley e  
Ex 33,14  –La mia faç irà devant tu, e rapòs  donaré a tu. 15 E dix Moysèn: –Si tu  
Lv 20,24  Posaÿu la terra de ells, la qual  donaré a vosaltres en haretat, terre  
Lv 23,10  intrats en la terra la qual yo us  donaré e haureu saguades les messes,  
Lv 25,2  serets en la terra la qual yo  donaré a vosaltres, fareu los disaptes del 
Lv 25,21  ni collirem nostres fruyts?”, 21  donaré la mia benadicció a vosaltres lo  
Lv 26,3  us man observareu e fareu aquells,  donaré a vosaltres pluge en son temps, 4 e 
Lv 26,19  la supèrbia de la vostra duresa, e  donaré cel a vosaltres desobre axí com a  
Ex 12,36  al poble devant los agipcians, que  donaren a ells, e despullaren Agipte. 37 E 
Ex 13,5  quals jurà a vostres pares que’ls  donaria aquí terra fluent de llet e de  
Ex 6,8  qual yo llevé la mia mà per ço que  donàs ella a Abram, Ysach e Jacob, e yo  
Lv 25,38 aduyts de la terra de Agipta perquè  donàs a vosaltres la terra de Canahan e  
Ex 31,6 de tota divercitat de fusta. 6 E he  donat a ell per companyó Holiab, fill de  
Ex 35,34  pot esser trobat en farrer 34 ha  donat en lo seu cor. E Holiap, fill de  
Lv 6,5  part més al senyor al qual ha  donat lo dan. 6 E per lo seu peccat ofira  
Lv 20,3  de mon pobble, per tant con haurà  donat de la sua sament a Maloch e haurà  
Lv 20,4  senyoria, llexarà l’hom qui haurà  donat de la sament sua a Amaloch e no’l  
Lv 25,36  uzura d’ell ni pus que no has  donat. Tem lo teu Déu, perquè pugua viura  
Lv 23,38  meyns de vostres vots e promeses e  donatius al Senyor. 39 »Del quinzèn dia  
Ex 5,13  dia, axí com solíets com hom vos  donave la palla! 14 E foren, los fills de  
Ex 5,5 –Donchs, veyats quante seria ell si  donàvets a ell repòs de les obres. 6 E  
Ex 6,12  fills de Yraell no’m volen oir; e  donchs, com ma oirà Farahó? Guorda con yo  
Lv 18,28  e ensutzaren aquella. 28 Guordau,  donchs, que a vosaltres en senblant manera 
Lv 21,8  pans del sacrifici prasenta. Sia,  donchs, sant, que yo sant só [*] qui  
Lv 23,15  habitacions vostres. 15 »Comtareu,  donchs, de l’altra dia del disapte en lo  
Lv 26,41  lo contrari a mi. 41 Caminaré yo  donchs contra ells e amanaré a ells en la  
Ex 2,14  ha fet príncep ne jutge sobre nós?  ¿Donchs, vols-ma tu auciure axí com  
Ex 3,10  per los agipcians són aflagits. 10  Donchs, vina, e trametré’t a Farahó, e  
Ex 4,12  al cech? ¿No hu he fet yo açò? 12  Donchs, are vé e yo saré en la tua bocha,  
Ex 5,5  a ell: –Molt és. E ell dix:  –Donchs, veyats quante seria ell si  
Ex 18,21  e le obre que deguen fer. 21  Donchs, triha de tot lo poble hòmens  
Ex 33,13  e he trobade gràcia devant tu. 13  Donchs, si yo trop are gràcia devant tu,  
Lv 17,11  de la carn en la sanch és, e yo  doné aquella a vós sobre l’altar meu a  
Lv 26,26  lo bastó de vòstron pa, axí que X  dones quoguessen en un forn los pans e  
Ex 5,7  poble dient: 7 –D’equí avant no  donets gens de palla al poble per mesclar  
Ex 5,18  e sacrificarem a Déu.” 18 Anats,  donques, e obrats, cor palla no serà  
Ex 11,2  llexar-vos-ha axir. 2 Digues,  donques, are a tot lo poble que parle  
Lv 23,4  vostres. 4 Aquestes són,  donques, les festes del Senyor santes, les 
Ex 9,19  entrò en aquest present temps. 19  Donques, ajusta are ton bestiar e tot ço  
Ex 23,8 contrari dels malvats. 8 No pendràs  dons, cor axorben los savis e fan torçre  
Ex 28,38  los fills de Ysrael en tots sos  dons e’n totes ses ofertes. E serà la  
Ex 35,29  ab pensa devota ofariren llurs  dons de què fessen la obra que havia  
Ex 36,3  3 lliurà a ells tots los universos  dons dels fills de Ysrael. E com la obra  
Ex 36,4  cosa los maestres, vahent que’ls  dons muntiplicaven, venguéran 5 a Moysèn e 
Ex 38,24  obra del santuari [*] fo ofert en  dons foren XXVIIII quintàs e DCCXXX  
Lv 2,12  equelles ofertes offarrets e lurs  dons, e [*] sien compostes sobra l’altar  
Lv 2,14 sal. 14 »Si en altra manera ofarràs  dons de les tues promícies de tos fruyts a 
Lv 9,7  e per tot lo pobla, e com oferràs  dons per lo poble, prega per ell e ahora  
Lv 17,5  de açò deven ofarir sacrifici e  dons los sacerdots dels fills de Ysrael,  
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Ex 39,9  e de lli tortís, 9 e fo quodrat e  dopla, de mesura de un palm, 10 e posà en  
Ex 22,27  de aquell, e no ha alra en què’s  dorme; e si’s clamave a mi yo oyria  
Ex 22,16  abans que l’hage esposade [*]  dormirà ab ella, farà a ella adot e pendrà 
Lv 14,47  inmunda entrò al vespra; 47 e qui  dormirà en aquella o hy menyarà, llevarà  
Lv 15,4 lleig. 4 Tota la estrada en la qual  dormirà ell, e en la qual ell siurà,  
Lv 15,21  entrò al vespra; 21 e lo lloch on  dormirà o siurà en los dies del  
Lv 15,24  VII dies, e en tots llochs on ell  dormirà ensutzarà. 25 »Ffembra qui per  
Lv 15,26  de les mèstrues; 26 e lo loch on  dormirà e un siurà serà ensutzat, 27 e qui 
Lv 19,20  no la vestiràs. 20 »L’homa si  dormirà ab la fembra ab perticipació de  
Lv 20,11  axí l’hom com la dona. 11 »Qui  dormirà ab sa madastra e descobrirà la  
Lv 20,12 d’ells sia sobre ells. 12 »Si algú  dormirà ab sa nora, cadescú muyra, car  
Lv 20,13  sanch llur sia sobre ells. 13 »Qui  dormirà ab lo mascla ab participació  
Lv 26,6  6 daré pau en vostres encontrades,  dormireu e no serà qui us despert, car  
Ex 16,5 o no. 5 E en lo dia VI collían-ne  dos tans de açò que solien cullir per  
Ex 16,22 ’s. 22 E en lo dia VI collien-ne  dos tants, ço és, dos almuts per sengles  
Ex 16,22  VI collien-ne dos tants, ço és,  dos almuts per sengles hòmens. E vengueren 
Ex 22,9 e aquell que dirà lo jutge esmenarà  dos tans a son conpanyó. 10 »E si algú  
Ex 25,17  »E faràs una clauste de fin or, de  dos colzos e mig [*] d’ample. 18 E faràs  
Ex 28,23 or pur que s’ajusten ensemps, 23 e  dos anells d’or [*]. 24 [*] les junyiràs  
Ex 28,26  que l’ephot rreguorda. 26 E faràs  dos anells d’or, los quals posaràs en la  
Ex 28,27  dels muscles e defora. 27 E faràs  dos anells d’or e matràs-los sobra  
Ex 30,4 faràs a ell sercla d’or entorn 4 e  dos anells d’or sots lo sercla per cascun 
Ex 37,3  anells d’or per angles d’ella,  dos anells en cascun llats. 4 E féu barres 
Ex 37,8 en la sumitat de l’altra part; los  dos xerobins foren en la sumitat de la  
Lv 4,9  [*] aquell qui és dedins: 9 dels  dos llombles e la tela qui és prop de la  
Lv 5,11  son poder que ofira II tortres o  dos polls de coloms, ofira per son peccat  
Lv 8,2  de l’oli e un vadel per peccat e  dos moltons e un canestell de pa alís, 3 e 
Ex 22,17  deu-li donar la monede del  dot lo qual han custumat de pendre les  
Ex 28,5  a secerdots. 5 E ells pendran lo  drap de color d’or e de blau e de porpre, 
Ex 28,6  6 e faran lo efot de color de  drap d’or e de color de blau e de porpre  
Ex 28,40  als fills de Aron guonelles de  drap de lli, e faràs a ells bragués e  
Ex 35,19 la santadat a Aron, al primer, e lo  drap de sos fills a servir a mi axí com a  
Ex 12,34  llevàs, la lur pascha lligade ab  draps sobre lurs muscles. 35 E faeren los  
Ex 35,19  de la cort e lurs cordes, 19 e los  draps del lli a servitut de la santadat, e 
Ex 35,19  a servitut de la santadat, e los  draps de la santadat a Aron, al primer, e  
Ex 39,1  vermella e de lli tortís faéran  draps brodats a obs de la santadat, dels  
Ex 39,41  e la tenda aperellada [*], 41 e  draps brodats a servir en la santadat per  
Lv 6,11  11 e puxs despullarà’s aquests  draps e vestirà-se’n d’altres, e  
Lv 11,30  de aquests segons lurs genus, 30 e  dregó e serguentana e cameleon e lluert e  
Ex 40,2  mes, en lo primer dia del mes,  dresaràs lo tabernacla del testament. 3 E  
Ex 40,3  3 E posaràs en aquell la arque e  dresaràs devant aquella lo vel. 4 E aduràs 
Lv 26,25  per los vostres peccats, 25 e  dresaré sobre vosaltres espaza vengedora  
Ex 40,16  e adobat lo tabernacla. 16 E  dressà Moysèn lo tabernacla, e adobà sos  
Ex 40,16 ses posts, e †donà† ses †derres†, e  dressà ses colones, 17 e estès la tenda  
Ex 40,31  com manà nostro Senyor. 31 E fonch  dressat lo palau entorn del tabernacla, e  
Ex 13,17 carrera dels falisteus, qui’ls era  dret pasatge, que per ventura no’s  
Ex 15,26  ton Déu, e faràs devant ell ço que  dret és, e obeyràs los seus manements e  
Ex 29,20  en la dreta, e sobre lo polze  dret de lurs mans, e sobra lo polze dret  
Ex 29,20 dret de lurs mans, e sobra lo polze  dret de lurs peus, e lo romanent de la  
Ex 29,28  en part a Aron e a sos fills en  dret de setgla als fills de Ysrael, cor  
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Lv 3,17  de nostre Senyor. 17 »Perdurabbla  dret en les generacions, en tots los  
Lv 6,22  per lo sacerdot qui del para per  dret succeyrà, 23 e tot sacrifici dels  
Lv 8,24  lo estrem de la orella e lo polze  dret de les mans e dels peus; lo romanent  
Lv 9,16  lo holocaust e féu-lo per son  dret. 17 E sacrificà-li preentalla e  
Lv 14,7  és mundat VII vegades per ço que  dret sia porgat, e puixs llex anar lo  
Lv 14,17 e sobra lo polze de la mà e del peu  dret, e sobra la sanch qui és scampada per 
Lv 14,25  qui és mundat e sobra lo polze  dret de la mà e del peu. 26 E pendrà lo  
Lv 14,27  27 e benyar-hi-ha lo seu dit  dret e gitar-n’ha contra Déu VII  
Lv 14,28  orella dreta de aquell e lo polze  dret de la sua mà e del peu atrecí en lo  
Lv 14,53  per la casa e serà mondade per  dret. 54 »Aquesta és la lley de tota  
Lv 24,9  és del sacrifici del Senyor, de  dret per a tots temps. 10 »E veus que axit 
Lv 25,31 serà la casa que no ha muralla, per  dret de camps serà venuda, que si abans  
Lv 25,46 aquests haureu per asclaus, 46 e ab  dret de haratatge los rametreu als  
Ex 29,20  fills, en la una de cascú, en la  dreta, e sobre lo polze dret de lurs mans, 
Ex 29,22  grex qui és sobra ells, e la cuxa  dreta, per ço cor és moltó de consagració, 
Lv 7,32  e dels fills de aquell. 32 E la mà  dreta del sacrifici pasificable serà en  
Lv 7,33  de Aron hauran en lur part la cama  dreta. 34 E lo pits de la alsadura e la  
Lv 8,25  los llombles pres, e la cama  dreta. 26 E pres de la sistella del pa  
Lv 8,26  aliza posà sobra lo sèu e la cama  dreta. 27 Tot açò ensemps lliurà a Aron e  
Lv 14,14  -n’ha en l’estrem de la orella  dreta de aquell que deu esser mundat, e  
Lv 14,14 polze de la mà e del peu de la part  dreta de aquell, 15 e de l’oli del sister 
Lv 14,17  sobre l’estrem de la orella  dreta de aquell qui és mundat e sobra lo  
Lv 14,25 posarà sobra l’estrem de la orella  dreta de aquell qui és mundat e sobra lo  
Lv 14,28  -n’ha l’estrem de la orella  dreta de aquell e lo polze dret de la sua  
Lv 9,21  e los pits de aquells e les cames  dretes departí Aron e alçà-ho devant Déu 
Lv 26,13  vostros caps perquè caminàceu tots  drets. 14 »La qual cosa si no oirets ni  
Lv 27,21  poceció santificada se pertayn als  drets dels sacerdots. 22 »Si lo camp  
Lv 11,17  son genus, 17 e musol e òlibe e  duch 18 e’l signe, qui és ocell gran com  
Ex 28,22  trips. 22 E faràs sobra llo hosen  dues cadenes d’or pur que s’ajusten  
Ex 10,10  e vostres infans? ¿Per què havets  dupta, ne per què pensats mal? 11 No serà  
Lv 13,43  lo secerdot, comdapne-lo que és  dupta de llepra que és nada en la calva.  
Ex 6,9  de lur esparit e per la obra  dura. 10 E perlà Déu a Moysèn dient: 11  
Ex 32,9  –Yo veig que aquest pobla és de  dura servitut. 10 E are llexe’l a mi, e  
Ex 33,3  ab tu, cor aquest poble és de  dura servitut, per ço que per ventura no  
Ex 33,5  Digues-los que lo pobla és de  dura servitut. Una vegada puyaré ab tu e  
Ex 34,9  ara ab nós, cor aquest pobla és de  dura servitut, e tolràs-nos les nostres  
Ex 1,14 e en tota lur obra servien ells ab  duresa de cor. 15 E dix lo rey de Egipta a 
Ex 3,7  e oý la lur clamor per rahó de la  duresa de aquells qui’ls opremien en les  
Lv 26,19  trenquaré la supèrbia de la vostra  duresa, e donaré cel a vosaltres desobre  
Ex 1,6  ya era en Agipta. 6 E morí Josep  e tots sos fraras e tota la generació de  
Ex 1,6  6 E morí Josep e tots sos fraras  e tota la generació de aquells. 7 E los  
Ex 1,7 E los fills de Yraell fructificaren  e cresquéran e germinaren e brotaren molt, 
Ex 1,7  Yraell fructificaren e cresquéran  e germinaren e brotaren molt, e compliren  
Ex 1,7  e cresquéran e germinaren  e brotaren molt, e compliren la terra. 8 E 
Ex 1,7  e germinaren e brotaren molt,  e compliren la terra. 8 E llevà’s en la  
Ex 1,9  nou, lo qual no conaxia Josep, 9  e dix a son pobla: –Veus que lo pobla de  
Ex 1,9  que lo pobla de Yraell és ab nós,  e és molt fort. 10 Vanits e sapiam quant  
Ex 1,10  ab nós, e és molt fort. 10 Vanits  e sapiam quant muntiplicarà, e opromam-  
Ex 1,10 Vanits e sapiam quant muntiplicarà,  e opromam-los per ço que per ventura no  
Ex 1,10  per ventura no montiplicacen mace,  e que s’escomoguéssan contra nós e’ns  
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Ex 1,10  e que s’escomoguéssan contra nós  e’ns fessen guerra, e que s’anadissen ab 
Ex 1,10  contra nós e’ns fessen guerra,  e que s’anadissen ab nostros anamichs e  
Ex 1,10  s’anadissen ab nostros anamichs  e que’s barallassen ab nós, e que’ns  
Ex 1,10  e que’s barallassen ab nós,  e que’ns gitassen de la terra e que hy  
Ex 1,10 nós, e que’ns gitassen de la terra  e que hy intrassen ells. 11 E matéran  
Ex 1,12  opromien, aytant més muntiplicaven  e crexien. 13 E los agepcians hagueren en  
Ex 1,13 hagueren en oy los fills de Yraell,  e opromien-los e escarnien-los e  
Ex 1,13  fills de Yraell, e opromien-los  e escarnien-los e envayaven-los, 14 e  
Ex 1,13  e opromien-los e escarnien-los  e envayaven-los, 14 e en amargor  
Ex 1,14  -los e envayaven-los, 14  e en amargor aportaven la vida de aquells, 
Ex 1,14  aportaven la vida de aquells,  e faÿen-los fer rayolles de brach  
Ex 1,14 rayolles de brach mesclat ab palla,  e ab tot servey en lo camp e en tota lur  
Ex 1,14  palla, e ab tot servey en lo camp  e en tota lur obra servien ells ab duresa 
Ex 1,15  les quals la una havia nom Siporà  e l’altra Phuà–, 16 manant a elles: –Com  
Ex 1,16  serà l’infant mascla ociets-lo,  e si és famella, restaurats-la. 17 E les 
Ex 1,17 E les fembres taméran nostro Senyor  e no fahéran lo manament del rey de  
Ex 1,18  18 E lo rey féu-les-sa venir  e dix: –Per què és açò que no volets fer  
Ex 1,19  ho saben fer axí bé con nós,  e abans que nós vinguam ya és fet per  
Ex 1,20  20 E féu Déu bé a les madrines,  e muntiplicà lo poble, e foren molt  
Ex 1,20  madrines, e muntiplicà lo poble,  e foren molt confortats. 21 E per ço con  
Ex 1,22  nexerà, sia gitat en lo flum,  e si és fembra, restaurats-la. 2,Tit  
Ex 2,1  axí un homa de la casa de Lleví,  e pres muller de aquella matexa casa, 2 la 
Ex 2,2  matexa casa, 2 la qual consabé  e parí un fill. E véran ell molt bell, e  
Ex 2,2  un fill. E véran ell molt bell,  e amagaren-lo per IIIs mesos. 3 E com  
Ex 2,3  selar, féran una arqueta de bova  e enbraguaren-la de brach, e  
Ex 2,3  bova e enbraguaren-la de brach,  e enpaguntaren-la, e maséran-hi l’  
Ex 2,3 -la de brach, e enpaguntaren-la,  e maséran-hi l’infant dins, e posaren- 
Ex 2,3  la, e maséran-hi l’infant dins,  e posaren-la en la rebegina sobra la  
Ex 2,6  ses massipes. E pres la caxeta, 6  e com obricen la caxeta, véran l’infant  
Ex 2,6  qui plorava. Hach-na piatat  e dix: –Dels infants dels hebreus és  
Ex 2,7  germana a la filla de Farahó: –Yré  e cridaré a tu una fembra de les hebrees  
Ex 2,8  dix: –Vé. Anà tentost la macipa,  e apellà la mara de aquell. 9 A la qual  
Ex 2,9  de Pharaó: –Prin aquest infant  e nodrex-lo’m, e yo lloguar-te-n’  
Ex 2,9  aquest infant e nodrex-lo’m,  e yo lloguar-te-n’he. E pres-lo la  
Ex 2,9  -te-n’he. E pres-lo la mara  e nodrí l’infant [*]. E dix a ella la  
Ex 2,11  crescut Moysèn, axí a sos frares  e viu lur aflicció. E havia un homa  
Ex 2,12  de sos frares, qui era hebreu, 12  e guordà deçà e dellà, e viu que no hy  
Ex 2,12  qui era hebreu, 12 e guordà deçà  e dellà, e viu que no hy havia null hom, e 
Ex 2,12  hebreu, 12 e guordà deçà e dellà,  e viu que no hy havia null hom, e aucís lo 
Ex 2,12  e viu que no hy havia null hom,  e aucís lo agepcià e amaguà’l en la  
Ex 2,12  havia null hom, e aucís lo agepcià  e amaguà’l en la arena. 13 E axí en lo  
Ex 2,13  arena. 13 E axí en lo segon jorn,  e viu II hebreus qui’s barallaven, e dix  
Ex 2,13 e viu II hebreus qui’s barallaven,  e dix en aquell qui havia lo tort: –Per  
Ex 2,14  hir lo egepcià? E temé’s Moysèn  e dix: «Per cert, sabude és la cosa.» 15 E 
Ex 2,15  és la cosa.» 15 E Farahó sabé açò,  e volch-lo auciura, a Moysèn. E fogí  
Ex 2,15  E fogí Moysèn devant Farahó,  e estech en terra de Median, e sech prop  
Ex 2,15  e estech en terra de Median,  e sech prop del pou. 16 E lo senyor de  
Ex 2,16  vinguéran al pou per pohar aygua  e unplir les picas per abeurar lo bestiar  
Ex 2,17  17 E sobrevengueren los pastors  e manasaren-les. E llevà’s Moysès e  
Ex 2,17  manasaren-les. E llevà’s Moysès  e defançà les infantes e abeurà les  
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Ex 2,17  ’s Moysès e defançà les infantes  e abeurà les ovelles. 18 E com elles foren 
Ex 2,19  defeses de les mans dels pastors,  e encara pohà a nós aygua e abeurà nostres 
Ex 2,19  pastors, e encara pohà a nós aygua  e abeurà nostres ovelles. 20 E ell los  
Ex 2,22  ell per muller, 22 la qual consabé  e infantà fill, lo qual apellà Guarson  
Ex 2,22 «Lo Déu de mon para és mon ajudador  e desliurà a mi de la mà de Farahó.» 23 E  
Ex 2,23  del treball que havien en la obra,  e cridaren. E lur crit muntà a nostro  
Ex 2,24  24 E oý Déu lo lur gemeguament  e remembrà’s de la covinence que féu ab  
Ex 2,24 ’s de la covinence que féu ab Abram  e ab Ysach e ab Jacob, 25 e raguordà  
Ex 2,24  que féu ab Abram e ab Ysach  e ab Jacob, 25 e raguordà nostro Senyor  
Ex 2,25  ab Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25  e raguordà nostro Senyor los fills de  
Ex 2,25  nostro Senyor los fills de Yraell  e desliurà’ls. 3,Tit Capítol III 1 E  
Ex 3,1  Capítol III 1 E Moysès gordava  e pexia les ovelles de Ytró son sogra,  
Ex 3,1 Ytró son sogra, sacerdot de Median,  e com ell amanàs son bestiar a la ora del  
Ex 3,2 flama de foch enmig de un romaguer,  e peria que’l romaguer cremàs, e no  
Ex 3,2  e peria que’l romaguer cremàs,  e no cremava. 3 E dix Moysèn: «Yo iré e  
Ex 3,3 no cremava. 3 E dix Moysèn: «Yo iré  e veuré aquesta gran visió, per què no  
Ex 3,4  que ell sa acostava per veura,  e apellà’l del mig de la romaguera e dix: 
Ex 3,4 e apellà’l del mig de la romaguera  e dix: –Moysèn, Moysèn! E ell respòs: –Ací 
Ex 3,6  lo Déu de tos pares, Déu de Abram  e lo Déu de Ysach e lo Déu de Jacob. E  
Ex 3,6  Déu de Abram e lo Déu de Ysach  e lo Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa faç,  
Ex 3,7  aflicció del meu pobla en Agipta,  e oý la lur clamor per rahó de la duresa  
Ex 3,8 lurs obres. 8 E yo sé la lur dolor,  e çó devallat per rahó que’ls desliura de 
Ex 3,8  desliura de la mà dels egepcians,  e aportar-los-he de aquesta terra en  
Ex 3,8 -he de aquesta terra en terra bona  e delitoza, terra fluent de llet e de mel, 
Ex 3,8  e delitoza, terra fluent de llet  e de mel, al loch de Canahan, heteu e  
Ex 3,8 e de mel, al loch de Canahan, heteu  e amoreu e pharitzeu e eveu e guarbuceu, 9 
Ex 3,8  al loch de Canahan, heteu e amoreu  e pharitzeu e eveu e guarbuceu, 9 cor la  
Ex 3,8 Canahan, heteu e amoreu e pharitzeu  e eveu e guarbuceu, 9 cor la clamor dels  
Ex 3,8  heteu e amoreu e pharitzeu e eveu  e guarbuceu, 9 cor la clamor dels fills de 
Ex 3,9  fills de Yraell és venguda a mi,  e encare la afflicció de aquells los quals 
Ex 3,10  són aflagits. 10 Donchs, vina,  e trametré’t a Farahó, e treuràs lo meu  
Ex 3,10  vina, e trametré’t a Farahó,  e treuràs lo meu poble, fills de Yraell,  
Ex 3,11  –Qui són yo, que vage a Farahó  e que git los fills de Yraell de Egipta?  
Ex 3,12  12 E dix-li Déu: –Yo saré ab tu,  e açò serà senyal que yo’t tramet: com  
Ex 3,13  que yo vaig als fills de Yraell  e diré a ells: “Lo Déu de vostres pares ma 
Ex 3,13  de vostres pares ma tremat a vós”;  e si dien a mi: “Com és lo nom de  
Ex 3,15 pares ma tremat a vós, Déu de Abram  e de Ysach e de Jacob, dient: Aquest és a  
Ex 3,15  a vós, Déu de Abram e de Ysach  e de Jacob, dient: Aquest és a mi mon nom  
Ex 3,16  de generació en generació.” 16 Vé  e ajusta los vells de Yraell e digues a  
Ex 3,16  16 Vé e ajusta los vells de Yraell  e digues a ells: “Lo Déu de vostres pares  
Ex 3,16 a vós dient: Vezitant vesita a vós,  e viu totes les coses que són sdevengudes  
Ex 3,17 són sdevengudes a vós en Agipta, 17  e dixí que aportaré vós de la aflicció de  
Ex 3,17  de Agipta en terra de Canahan  e heteu e amoreu e pharizeu e eveu e  
Ex 3,17  Agipta en terra de Canahan e heteu  e amoreu e pharizeu e eveu e gebuseu, a la 
Ex 3,17  terra de Canahan e heteu e amoreu  e pharizeu e eveu e gebuseu, a la terra  
Ex 3,17 Canahan e heteu e amoreu e pharizeu  e eveu e gebuseu, a la terra fluent de  
Ex 3,17  e heteu e amoreu e pharizeu e eveu  e gebuseu, a la terra fluent de llet e de  
Ex 3,17  gebuseu, a la terra fluent de llet  e de mel.” 18 E ogen la mia veu, e  
Ex 3,18  e de mel.” 18 E ogen la mia veu,  e entraràs tu e los vells de Yraell al rey 
Ex 3,18 18 E ogen la mia veu, e entraràs tu  e los vells de Yraell al rey da Egipta, e  
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Ex 3,18  vells de Yraell al rey da Egipta,  e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels  
Ex 3,18  Déu dels hebreus, apellà a nós,  e irem per via de IIIs dies per lo desert  
Ex 3,20  20 E yo mostraré a ell la mia mà,  e percudiré a Agipta an totes les mies  
Ex 3,20  qui són fahedores enmig d’ells,  e aprés açò lexarà vós. 21 E yo daré  
Ex 3,21  poble aquest devant los agepcians,  e com vós na axirets, no axirets buyts, 22 
Ex 3,22  na axirets, no axirets buyts, 22  e demanarà la fembra a ce veÿna e a ce  
Ex 3,22  22 e demanarà la fembra a ce veÿna  e a ce hosta vaxells d’argent o d’or o  
Ex 3,22  d’argent o d’or o vestidures,  e posarets açò sobra los fills e les  
Ex 3,22  e posarets açò sobra los fills  e les filles vostres, e despullarets  
Ex 3,22  los fills e les filles vostres,  e despullarets Agipta. 4,Tit Capítol IIII  
Ex 4,1  Capítol IIII 1 E respòs Moysèn  e dix: –No creuran a mi ne oyran le mia  
Ex 4,1  creuran a mi ne oyran le mia veu,  e diran: “No aparech a tu nostre Senyor.”  
Ex 4,3  -le en terra. E ell le hy gità  e tornà colobra, e fogí Moysèn devant  
Ex 4,3  E ell le hy gità e tornà colobra,  e fogí Moysèn devant ella. 4 E dix Déu:  
Ex 4,4  ella. 4 E dix Déu: –Sten la tua mà  e pren-la per la coha. E estès la mà e  
Ex 4,4  -la per la coha. E estès la mà  e pres-la, e mantinent tornà verga. 5  
Ex 4,4 la coha. E estès la mà e pres-la,  e mantinent tornà verga. 5 –Açò és fet per 
Ex 4,5  Déu de tos pares, Abram, Ysach  e Jacob. 6 E dix-li altre vegade nostre  
Ex 4,7  la mà en ton si. E tornà-le-hy  e trach-le’n sane axí com s’era  
Ex 4,8  8 –E serà si no creuran a tu  e no t’oyran per lo senyal primer,  
Ex 4,9  tua veu, prin de la aygua del flum  e gita-la en la terra, e les aygües que  
Ex 4,9  del flum e gita-la en la terra,  e les aygües que pendràs del flum seran  
Ex 4,10  car yo no sóm bell perler,  e de aquests III dies yo no entendria ço  
Ex 4,10  perlat. E he enpetxade la bocha,  e só tart de bocha e de lengua. 11 E dix  
Ex 4,10  la bocha, e só tart de bocha  e de lengua. 11 E dix Déu a ell: –Qui féu  
Ex 4,12 hu he fet yo açò? 12 Donchs, are vé  e yo saré en la tua bocha, e ensenyar-t’ 
Ex 4,12  are vé e yo saré en la tua bocha,  e ensenyar-t’he què perlaràs. 13 E  
Ex 4,14 nostre Senyor yrasch-se ab Moysèn  e dix: –Aron, ton frare [*], conech yo que 
Ex 4,14  Aquest axirà a encontra teu,  e aquell perlarà ab ell, e veurà tu e  
Ex 4,14  teu, e aquell perlarà ab ell,  e veurà tu e alegrar-s’ha en son cor.  
Ex 4,14 e aquell perlarà ab ell, e veurà tu  e alegrar-s’ha en son cor. 15 Tu parle  
Ex 4,15  ha en son cor. 15 Tu parle ab ell  e posa la mia paraule en la bocha de  
Ex 4,15  mia paraule en la bocha de aquell,  e yo saré en la tua bocha e en la sua, e  
Ex 4,15  aquell, e yo saré en la tua bocha  e en la sua, e mostraré a vosaltres què  
Ex 4,15  saré en la tua bocha e en la sua,  e mostraré a vosaltres què devets fer. 16  
Ex 4,16  16 Aquell parlarà per tu al pobla,  e ell serà en la tua bocha, e tu seràs en  
Ex 4,16  pobla, e ell serà en la tua bocha,  e tu seràs en aquelles coses que pertayen  
Ex 4,18  fets los senyals. 18 E anà Moysèn  e tornà a Ytró, son sogre, e dix a ell:  
Ex 4,18  Moysèn e tornà a Ytró, son sogre,  e dix a ell: –Iré are e tornaré a mos  
Ex 4,18  son sogre, e dix a ell: –Iré are  e tornaré a mos frares en Egipte, e veuré  
Ex 4,18  e tornaré a mos frares en Egipte,  e veuré si encare són vius. Al qual dix  
Ex 4,19  E dix Déu a Moysèn en Median: –Vé  e torna-te’n en Egipta, cor tots  
Ex 4,20  morts. 20 E pres Muysèn sa muller  e sos fills, e posà aquells sobra un aze,  
Ex 4,20  pres Muysèn sa muller e sos fills,  e posà aquells sobra un aze, e tornà en  
Ex 4,20 fills, e posà aquells sobra un aze,  e tornà en Agipta portant la verga de Déu  
Ex 4,21  tots senyals que t’he mostrats  e que he posats en la tua mà, e faràs  
Ex 4,21  e que he posats en la tua mà,  e faràs aquells devant Farahó. E yo  
Ex 4,24  23 [*]” 24 E com anàs en son camí  e fos l’albergade, correch nostro Senyor  
Ex 4,24 l’albergade, correch nostro Senyor  e volch ell auciura. 25 E tentost Siporà  
Ex 4,25  pres una esquerda de pedra agude  e tellà lo prepurci de son fill, e tochà  
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Ex 4,25  e tellà lo prepurci de son fill,  e tochà los peus de aquell e dix: «Tu est  
Ex 4,25  fill, e tochà los peus de aquell  e dix: «Tu est novi de sanch a mi.» 26 E  
Ex 4,27  li axí a carrera en lo munt de Déu  e bezà-lo. 28 E racomtà-li Moysèn  
Ex 4,28  Senyor per les quals tramatia ell,  e los senyals que menave fer. 29 E  
Ex 4,29  menave fer. 29 E vengueren abdozos  e ajustaren tots los vells de Yraell. 30 E 
Ex 4,30  Senyor havia perlades a Moysèn  e féu los senyals devant lo poble. 31 E  
Ex 4,31  lo poble. 31 E crech lo poble,  e conaguéran que nostre Senyor havia  
Ex 4,31  havia visitats los fills de Yraell  e que havia guordade la lur aflicció, e  
Ex 4,31 que havia guordade la lur aflicció,  e encorbaren-ce e adoraren. 5,Tit  
Ex 4,31  la lur aflicció, e encorbaren-ce  e adoraren. 5,Tit Capítol V 1 E aprés açò, 
Ex 5,1  V 1 E aprés açò, entraren Moysèn  e Aron devant Farahó e diguéran-li: –Açò 
Ex 5,1  Moysèn e Aron devant Farahó  e diguéran-li: –Açò diu nostre Senyor  
Ex 5,2  ton Senyor que yo hoja la tua veu  e que lex lo poble? Yo no conech nostro  
Ex 5,3  la via de III dies per lo desert  e que sacrificam al nostro Déu e Senyor, e 
Ex 5,3  e que sacrificam al nostro Déu  e Senyor, e que per ventura no sdevengués  
Ex 5,3  sacrificam al nostro Déu e Senyor,  e que per ventura no sdevengués a nós en  
Ex 5,4  lo rey de Agipta: –Per què Moysèn  e Aron sou curosos del poble e de lurs  
Ex 5,4 Moysèn e Aron sou curosos del poble  e de lurs obres? Anats fer vostros fets! 5 
Ex 5,6  6 E menà en aquel di’a lo mayoral  e als altres del poble dient: 7 –D’equí  
Ex 5,7  cullir lo rostoll en les mesces,  e al bosch le lenya; 8 e ajustats sobra  
Ex 5,8  les mesces, e al bosch le lenya; 8  e ajustats sobra ells e no’ls aminvets  
Ex 5,8  le lenya; 8 e ajustats sobra ells  e no’ls aminvets res del treball, ne’ls  
Ex 5,8 del treball, ne’ls llexets vaguar;  e puys cridaran dient: “Anem, sacrificam  
Ex 5,9  al nostro Déu!” 9 Sien obrant  e opromuts, e conplèsquan les obres, e no  
Ex 5,9  Déu!” 9 Sien obrant e opromuts,  e conplèsquan les obres, e no’s raposen  
Ex 5,9  opromuts, e conplèsquan les obres,  e no’s raposen per peraules  
Ex 5,10  los sobreposats de les obres [*]  e diguéran al poble: –Axí ha dit Faraó:  
Ex 5,11  que no do a vós palla. 11 Anats  e collits-ne en qualque loch que vós na  
Ex 5,11  loch que vós na puscats haver,  e no us serà aminvat res de vostre obre.  
Ex 5,15 sobra la obra dels fills de Yraell,  e cridaren a Farahó dient: –Per què fas  
Ex 5,16 serfs? 16 Palla no és donade a nós,  e la obra nos és manade a ffer, e los teus 
Ex 5,16  e la obra nos és manade a ffer,  e los teus serfs són batuts, e injustament 
Ex 5,16  ffer, e los teus serfs són batuts,  e injustament fan contra lo teu pobla. 17  
Ex 5,17  –Vosaltres vagats en ociositat,  e per amor de açò diets: “Anem e  
Ex 5,17  e per amor de açò diets: “Anem  e sacrificarem a Déu.” 18 Anats, donques,  
Ex 5,18  a Déu.” 18 Anats, donques,  e obrats, cor palla no serà donade a vós,  
Ex 5,18  cor palla no serà donade a vós,  e retets segons custuma lo nombra de les  
Ex 5,20  dia. 20 E corraguéran a Moysèn  e Aron, qui astava encontra lo eximent de  
Ex 5,21  encontra lo eximent de Farahó, 21  e diguéran a ells: –Vege nostro Senyor e  
Ex 5,21  a ells: –Vege nostro Senyor  e jutge ço que vosaltres fets per vostro  
Ex 5,21 per vostro ordonament devant Farahó  e devant sos serfs, cor vós havets mès  
Ex 5,22 22 E retornà Moysèn a nostro Senyor  e dix: –Senyor, per què has opramut lo teu 
Ex 5,23  teu nom, has opremut lo teu pobla  e no l’has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1  
Ex 6,1  car ab mà fort m’enmenaré ells,  e ab mà poderosa gitaré ells de la terra  
Ex 6,3  lo Senyor 3 qui aparaguí a Abram  e Ysach e Jacob en Déu totpoderós, e en lo 
Ex 6,3  3 qui aparaguí a Abram e Ysach  e Jacob en Déu totpoderós, e en lo meu nom 
Ex 6,3  e Ysach e Jacob en Déu totpoderós,  e en lo meu nom Adonay, lo qual fiu seber  
Ex 6,4 Adonay, lo qual fiu seber a ells, 4  e fiu pati e encare fermí a ells que daria 
Ex 6,4 qual fiu seber a ells, 4 e fiu pati  e encare fermí a ells que daria a ells la  
Ex 6,4 aquells, en la qual foren peragrins  e estranys. 5 Yo he oÿts los gemegaments  
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Ex 6,5  los quals los egipcians opremen,  e són estat ramenbrant de la mia  
Ex 6,6  qui trauré vós del senyorajament  e de la servitut dels hebreus, [*] ab braç 
Ex 6,6  dels hebreus, [*] ab braç estès  e ab grans juýs, 7 e pendré vós a mi en  
Ex 6,7  ab braç estès e ab grans juýs, 7  e pendré vós a mi en poble, e seré vostro  
Ex 6,7 juýs, 7 e pendré vós a mi en poble,  e seré vostro Senyor, e sabrets bé que yo  
Ex 6,7  mi en poble, e seré vostro Senyor,  e sabrets bé que yo són Senyor vostre e  
Ex 6,7 sabrets bé que yo són Senyor vostre  e Déu vostra, qui desliuré a vós del  
Ex 6,8 del senyoragement dels agipcians, 8  e aportaré a vós a le terra sobra la qual  
Ex 6,8  ço que donàs ella a Abram, Ysach  e Jacob, e yo daré aquella a vós a posayr. 
Ex 6,8  donàs ella a Abram, Ysach e Jacob,  e yo daré aquella a vós a posayr. Yo sóm  
Ex 6,9 per rahó del treball de lur esparit  e per la obra dura. 10 E perlà Déu a  
Ex 6,11 perlà Déu a Moysèn dient: 11 –Entre  e parla a Farahó, rey de Egipta, que  
Ex 6,12  fills de Yraell no’m volen oir;  e donchs, com ma oirà Farahó? Guorda con  
Ex 6,13  llavis. 13 Perlà Déu a Moysèn  e Aron, e donà manement als fills de  
Ex 6,13  13 Perlà Déu a Moysèn e Aron,  e donà manement als fills de Yraell e a  
Ex 6,13 e donà manement als fills de Yraell  e a Faraó, rey de Agipta, per ço que  
Ex 6,14  mayor nat de Yraell, foren: Enoch,  e Ffallí e Esrom [*]. 15 Aquests són los  
Ex 6,14  de Yraell, foren: Enoch, e Ffallí  e Esrom [*]. 15 Aquests són los parentats  
Ex 6,15  los fills de Simeon foren: Jamuell  e Jamín e Aoch e Jachim e Soher e Saül,  
Ex 6,15  de Simeon foren: Jamuell e Jamín  e Aoch e Jachim e Soher e Saül, fill de la 
Ex 6,15  foren: Jamuell e Jamín e Aoch  e Jachim e Soher e Saül, fill de la  
Ex 6,15  Jamuell e Jamín e Aoch e Jachim  e Soher e Saül, fill de la cananeha.  
Ex 6,15  e Jamín e Aoch e Jachim e Soher  e Saül, fill de la cananeha. Aquests són  
Ex 6,16 Lleví per lurs cognisions: Guersson  e Caad i Merarí. E los anys de la vida de  
Ex 6,17  fills de Lleví, foren: Llebim  e Semeý per lurs cognisions. 18 E los  
Ex 6,18  Caad, fills de Lleví, foren: Aram  e Asuar e Ebron e Boziball. E los anys de  
Ex 6,18 fills de Lleví, foren: Aram e Asuar  e Ebron e Boziball. E los anys de Caad  
Ex 6,18  Lleví, foren: Aram e Asuar e Ebron  e Boziball. E los anys de Caad foren  
Ex 6,19  fills de Lleví foren: Moholí  e Mussí. Aquests tots foren los perentats  
Ex 6,20  sa tia, la qual enfantà a ell Aron  e Moysèn e Mariam. E foren los anys de la  
Ex 6,20 la qual enfantà a ell Aron e Moysèn  e Mariam. E foren los anys de la vida de  
Ex 6,21  E los fills de Ysaquar foren: Coré  e Neb e Sacrí. 22 E los fills de Ozibel  
Ex 6,21  fills de Ysaquar foren: Coré e Neb  e Sacrí. 22 E los fills de Ozibel foren:  
Ex 6,23  Anasaon, la qual parí a ell Nadap  e Buy e Alazar e Thamar. 24 E los fills de 
Ex 6,23  la qual parí a ell Nadap e Buy  e Alazar e Thamar. 24 E los fills de Coré  
Ex 6,23  parí a ell Nadap e Buy e Alazar  e Thamar. 24 E los fills de Coré foren  
Ex 6,24  24 E los fills de Coré foren Eser  e Halcanà e Abisab. E aquests són los  
Ex 6,24  fills de Coré foren Eser e Halcanà  e Abisab. E aquests són los parentats de  
Ex 6,25  de les companyes dels llevins  e lus parentats. 26 Aquest és Aron e  
Ex 6,26  e lus parentats. 26 Aquest és Aron  e Moysèn, als quals menà Déu que  
Ex 6,27  de Agipta sobre lurs hosts, 27  e aquests són aquells qui parlaren a  
Ex 6,27  los fills de Yraell de Agipta,  e aquest és Moysès e Aron 28 en lo dia que 
Ex 6,27  de Agipta, e aquest és Moysès  e Aron 28 en lo dia que perlà a ells  
Ex 7,1  t’he ordonat senyor sobra Farahó,  e Aron ton frara serà ton perler. 2 Tu  
Ex 7,2 totes les paraules que yo man a tu,  e Aron ton frara parlarà a Farahó que  
Ex 7,3  sua. 3 E yo endurayré lo seu cor,  e muntiplicaré mos senyals e mes  
Ex 7,3 seu cor, e muntiplicaré mos senyals  e mes maravelles en la terra de Agipte. 4  
Ex 7,4  Agipte. 4 E no oirà a vós Farahó,  e yo daré plagua en Agipte, e treuré la  
Ex 7,4 Farahó, e yo daré plagua en Agipte,  e treuré la mia host e lo meu poble, fills 
Ex 7,4  en Agipte, e treuré la mia host  e lo meu poble, fills de Yraell, de terra  
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Ex 7,5 qui estendré la mia mà sobre Agipte  e trauré los fills de Ysraell d’enmig d’ 
Ex 7,6  ells. 6 E faheren-ho axí Moysèn  e Aron com los menà Déu. 7 Era Moysèn home 
Ex 7,7 Déu. 7 Era Moysèn home de LXXX anys  e Aron de LXXXIII con perlaren a Farahó. 8 
Ex 7,8  a Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn  e Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó:  
Ex 7,9  digues a Aron: “Prin la tua verga  e gite-la en terra devant Farahó”, e  
Ex 7,9  gite-la en terra devant Farahó”,  e tornerà colobre. 10 E intraren Moysèn e  
Ex 7,10  colobre. 10 E intraren Moysèn  e Aron devant Farahó, e faeren axí com los 
Ex 7,10  Moysèn e Aron devant Farahó,  e faeren axí com los havia manat Déu, e  
Ex 7,10 faeren axí com los havia manat Déu,  e gità Aron la verga devant Farahó [*], e  
Ex 7,10  Aron la verga devant Farahó [*],  e tornà colobre. 11 E apellà Farahó hòmens 
Ex 7,11  11 E apellà Farahó hòmens sabens  e encantadors, e faheren allò matex per  
Ex 7,11 Farahó hòmens sabens e encantadors,  e faheren allò matex per lurs encantamens  
Ex 7,12  matex per lurs encantamens [*], 12  e gitaren cascú d’ells sa verga e  
Ex 7,12 12 e gitaren cascú d’ells sa verga  e tornaren colobres; mas la verga de Aron  
Ex 7,13  13 E fo enduraÿt lo cor de Faraó,  e no oý aquells, axí com havia dit Déu. 14 
Ex 7,15  lo poble. 15 Vé a ell al matí,  e axiràs a les aygües e steràs encontre  
Ex 7,15  ell al matí, e axiràs a les aygües  e steràs encontre ell a la riba del flum,  
Ex 7,15  encontre ell a la riba del flum,  e la verga la qual tornà colobra porteràs  
Ex 7,16  colobra porteràs en la tua mà, 16  e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels  
Ex 7,16  per ço que sacrifich en lo desert;  e entrò are no l’has volgut oir. 17 E per 
Ex 7,17  en la mia mà les aygües del flum,  e torneran en sanch, 18 e los pexos qui  
Ex 7,18  del flum, e torneran en sanch, 18  e los pexos qui són dins lo flum morran;  
Ex 7,18  seran conpodrides les aygües  e serà aflagit Agipta bavent les aygües  
Ex 7,19 Moysèn: –Digues Aron: Prin la verga  e stin la tua mà sobre les aygües de  
Ex 7,19  tua mà sobre les aygües de Agipte  e sobra los flums de aquells, e los rius e 
Ex 7,19  e sobra los flums de aquells,  e los rius e los estanys e tots los lochs  
Ex 7,19  los flums de aquells, e los rius  e los estanys e tots los lochs de les  
Ex 7,19  aquells, e los rius e los estanys  e tots los lochs de les aygües, per ço que 
Ex 7,19  aygües, per ço que tornen en sanch  e que sia crúor en tota la terra de  
Ex 7,20  20 E fahéran-ho axí Moysèn  e Aron com los havia manat Déu, e llevà la 
Ex 7,20  e Aron com los havia manat Déu,  e llevà la verga e farí les aygües del  
Ex 7,20  havia manat Déu, e llevà la verga  e farí les aygües del flum devant Farahó e 
Ex 7,20  les aygües del flum devant Farahó  e devant sos serfs. Mantinent tornaren en  
Ex 7,21  Mantinent tornaren en sanch, 21  e foren morts tots los peixos qui éran en  
Ex 7,21  los peixos qui éran en lo flum,  e podrí lo riu e no poguéran los agipcians 
Ex 7,21 qui éran en lo flum, e podrí lo riu  e no poguéran los agipcians beura [*], e  
Ex 7,21  poguéran los agipcians beura [*],  e fo sanch en tota la terra de Agipta. 22  
Ex 7,22  agipcians ab lurs encantaments,  e fo enduraÿt lo cor de Farahó e no l’oý, 
Ex 7,22  e fo enduraÿt lo cor de Farahó  e no l’oý, axí com havia menat nostre  
Ex 7,23  nostre Senyor. 23 E tornà-ce’n  e intrà-sse’n en la sua casa, e no hy  
Ex 7,23 ’n e intrà-sse’n en la sua casa,  e no hy posà son cor aqueste veguade. 24  
Ex 8,1  dix Déu ha Moysès: –Intra a Farahó  e digues a ell: “Açò diu nostre Senyor:  
Ex 8,3  tots los térmens ab granotes, 3  e bulliran tots los flums de granotes, e  
Ex 8,3  tots los flums de granotes,  e pugeran e muntaran en la tua casa, e en  
Ex 8,3  los flums de granotes, e pugeran  e muntaran en la tua casa, e en la tua  
Ex 8,3  pugeran e muntaran en la tua casa,  e en la tua cambre en ton lit, sobra la  
Ex 8,3  en ton lit, sobra la tua carreta,  e sobra la casa de tos serfs e del teu  
Ex 8,3  e sobra la casa de tos serfs  e del teu poble, e en los teus fronts, e  
Ex 8,3  casa de tos serfs e del teu poble,  e en los teus fronts, e en les tues  
Ex 8,3  teu poble, e en los teus fronts,  e en les tues relíquies dels teus menjars, 
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Ex 8,4 tues relíquies dels teus menjars, 4  e a tu e a ton pobla e a tos serfs  
Ex 8,4  dels teus menjars, 4 e a tu  e a ton pobla e a tos serfs entraran les  
Ex 8,4  menjars, 4 e a tu e a ton pobla  e a tos serfs entraran les granotes.” 5 E  
Ex 8,5  “Stin la tua mà sobre los flums,  e encare sobre los estanys, e aduré  
Ex 8,5  flums, e encare sobre los estanys,  e aduré granotes sobra la terra de  
Ex 8,6 mà Aron sobre les aygües de Agipte,  e puyaren les granotes e cobriren tota la  
Ex 8,6  de Agipte, e puyaren les granotes  e cobriren tota la terra de Agipte. 7 [*]  
Ex 8,8  7 [*] 8 E apellà Farahó Moysèn  e Aron e dix a ells: –Preguats lo Senyor  
Ex 8,8 [*] 8 E apellà Farahó Moysèn e Aron  e dix a ells: –Preguats lo Senyor que  
Ex 8,8  que tolgue les granotes de mi  e de mon poble, e yo llexaré anar lo seu  
Ex 8,8  les granotes de mi e de mon poble,  e yo llexaré anar lo seu poble per  
Ex 8,9  –Tu ordones mi que yo prech per tu  e per tos serfs e per ton poble per ço que 
Ex 8,9 que yo prech per tu e per tos serfs  e per ton poble per ço que pertèsquan les  
Ex 8,9  que pertèsquan les granotes de tu  e de la tua casa; mas enperò elles  
Ex 8,11 és axí com lo Senyor Déu nostre, 11  e pertir-s’han les granotes de tu e de  
Ex 8,11  pertir-s’han les granotes de tu  e de la tua casa, e dels teus infans [*],  
Ex 8,11  granotes de tu e de la tua casa,  e dels teus infans [*], enperò elles  
Ex 8,12  en lo flum. 12 E axiren Moysèn  e Aron de Farahó, e apellà Moysèn nostre  
Ex 8,12  E axiren Moysèn e Aron de Farahó,  e apellà Moysèn nostre Senyor per lo  
Ex 8,13 Senyor segons la paraula de Moysèn,  e foren mortes les granotes de les cases e 
Ex 8,13  mortes les granotes de les cases  e de les viles e dels camps, 14 e  
Ex 8,13  de les cases e de les viles  e dels camps, 14 e ajustaren-les en  
Ex 8,14  e de les viles e dels camps, 14  e ajustaren-les en diversos munts, e la  
Ex 8,14  ajustaren-les en diversos munts,  e la terra compodrí-les. 15 E viu Faraó  
Ex 8,15  era rapòs; fo agreuyat en son cor  e no oý aquells, axí com havia dit [*]. 16 
Ex 8,16  E dix Déu a Moysèn: –Parla a Aron  e digues-li: “Stin la tua mà e percut la 
Ex 8,16 Aron e digues-li: “Stin la tua mà  e percut la polç de la terra, e seran poys 
Ex 8,16  mà e percut la polç de la terra,  e seran poys en tota la universa terra de  
Ex 8,17  Aron se mà tenent la sua verga,  e ferí la polç de la terra, e foren fets  
Ex 8,17  verga, e ferí la polç de la terra,  e foren fets poys [*] per tota la terra de 
Ex 8,18  per ço que aduguessen poys,  e no ho poguéran fer. Éran los poys axí en 
Ex 8,19 ací. E fo enduraït lo cor de Farahó  e no oý ells, axí com havia dit Déu a  
Ex 8,20 a Moysèn. 20 [*] –Lleve’t bon matí  e està devant Farahó, e axiràs a les  
Ex 8,20  ’t bon matí e està devant Farahó,  e axiràs a les aygües e diràs a ell: “Açò  
Ex 8,20  Farahó, e axiràs a les aygües  e diràs a ell: “Açò diu Déu: Llexa anar lo 
Ex 8,21  anar, vet que yo tramatré a tu  e a tos serfs e a tos pobles, e en totes  
Ex 8,21  que yo tramatré a tu e a tos serfs  e a tos pobles, e en totes les tues cases, 
Ex 8,21  a tu e a tos serfs e a tos pobles,  e en totes les tues cases, tot llinatges  
Ex 8,23 yo sóm Senyor enmig de la terra, 23  e posaré divisió entra lo meu poble e lo  
Ex 8,23 e posaré divisió entra lo meu poble  e lo teu. E demà serà aquest senyal”. 24 E 
Ex 8,24  24 E féu-ho lo Senyor axí,  e venguéran mosques molt males en la casa  
Ex 8,24  molt males en la casa de Farahó  e de sos serfs, e en tota la terra de  
Ex 8,24  la casa de Farahó e de sos serfs,  e en tota la terra de Agipta, e fo  
Ex 8,24  e en tota la terra de Agipta,  e fo corrumpude la terra per aquesta  
Ex 8,25  mosques. 25 E apellà Farahó Moysèn  e Aron, e dix a ells: –Anats e sacrificats 
Ex 8,25  25 E apellà Farahó Moysèn e Aron,  e dix a ells: –Anats e sacrificats al  
Ex 8,25 Moysèn e Aron, e dix a ells: –Anats  e sacrificats al vostre Déu en aqueste  
Ex 8,26  les obres† dels agipcians adorarem  e sacrificarem al Senyor Déu nostre, cor  
Ex 8,27  per lo desert anadura de III dies,  e aquí sacrificarem al Senyor Déu nostre  
Ex 8,28 enperò que no us na anets pus luyn,  e pregats per mi. 29 E dix Moysèn: –Yo  
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Ex 8,29  E dix Moysèn: –Yo axiré devant tu,  e adoraré nostre Senyor que tolgue les  
Ex 8,29  que tolgue les mosques a Farahó  e a sos serfs e a son poble demà; enperò  
Ex 8,29  les mosques a Farahó e a sos serfs  e a son poble demà; enperò guorde’t que  
Ex 8,30  30 E axí Moysèn devant Farahó  e adorà nostre Senyor, 31 lo qual féu  
Ex 8,31  féu segons la peraule de aquel,  e tolch les mosques a Farahó e a sos  
Ex 8,31 aquel, e tolch les mosques a Farahó  e a sos servidors e a son poble, axí que  
Ex 8,31  mosques a Farahó e a sos servidors  e a son poble, axí que no’n fou vista  
Ex 9,1  dix Déu a Moysèn: –Entra a Farahó,  e parle a ell e dix: “Açò diu nostre  
Ex 9,1  –Entra a Farahó, e parle a ell  e dix: “Açò diu nostre Senyor Déu dels  
Ex 9,3  mia mà serà sobre los teus camps,  e serà gran pastelència sobre [*] los bous 
Ex 9,3 gran pastelència sobre [*] los bous  e les ovelles.” 4 E féu Déu grans  
Ex 9,4  entre les possecions de Ysrael  e les possecions dels agipcians, axí que  
Ex 9,6  tots los animals dels egipcians,  e dels animals dels fills de Ysrael no’n  
Ex 9,7  que posseÿen los fills de Ysrael,  e diguéran-li que no. E agreuyà’s lo  
Ex 9,7  no. E agreuyà’s lo cor de Farahó  e no llexà anar lo poble. 8 E dix Déu a  
Ex 9,8 anar lo poble. 8 E dix Déu a Moysèn  e a Aron: –Prenets vostros puyns plens de  
Ex 9,9 polç sobra tota la terra de Agipte,  e serà sobre los hòmens e sobre les  
Ex 9,9  de Agipte, e serà sobre los hòmens  e sobre les bèsties de tota la universa  
Ex 9,10  pregueren de la sendra del forn,  e estant devant Farahó scampà aquella  
Ex 9,10  scampà aquella Moysèn vers lo cel,  e mantinent fo feta verola e vexigues en  
Ex 9,10  lo cel, e mantinent fo feta verola  e vexigues en tots los hòmens e en totes  
Ex 9,10  e vexigues en tots los hòmens  e en totes les bèsties. 11 E no poguéran  
Ex 9,11  raó de la verola que en ells era  e’n tota la terra de Agipte. 12 E Déu  
Ex 9,12  12 E Déu endurahí lo cor de Farahó  e no oý ells, axí com havia dit Déu a  
Ex 9,13  13 E dix Déu [*]: –Lleva’t matí  e està devant Faraó, e digues a ell: “Açò  
Ex 9,13 –Lleva’t matí e està devant Faraó,  e digues a ell: “Açò diu nostre Senyor,  
Ex 9,14  les mies plagues sobre lo teu cor,  e sobre los teus serfs e sobre lo teu  
Ex 9,14  lo teu cor, e sobre los teus serfs  e sobre lo teu poble, per ço que sàpies  
Ex 9,15  15 E ara yo estendré la mia mà,  e farré a tu e a ton pobla de pestalència, 
Ex 9,15 yo estendré la mia mà, e farré a tu  e a ton pobla de pestalència, e periràs de 
Ex 9,15  a tu e a ton pobla de pestalència,  e periràs de la terra. 16 E per amor de  
Ex 9,16 pozat, que mostra a tu ma forteleza  e que sia racomtat lo meu nom en tota la  
Ex 9,17  17 ¿E encare ratens lo meu pobla  e no vols aquell lexar? 18 Vet que yo faré 
Ex 9,18  hora ploura pedrusca de mayor,  e més que no fo null temps en Agipte,  
Ex 9,19  19 Donques, ajusta are ton bestiar  e tot ço que és en lo camp, hòmens e  
Ex 9,19  e tot ço que és en lo camp, hòmens  e bèsties, cor tot ço e quant serà trobat  
Ex 9,19  camp, hòmens e bèsties, cor tot ço  e quant serà trobat al camp defora que no  
Ex 9,20  serfs que fecen dezar lurs serfs  e lus bestiàs per cases, 21 e aquells qui  
Ex 9,21  serfs e lus bestiàs per cases, 21  e aquells qui menysprasaren la paraule de  
Ex 9,21  Senyor Déu llexaren lurs serfs  e lus bestiars en lurs camps. 22 E dix Déu 
Ex 9,22  terra de Agipte, sobre los hòmens  e sobre les bèstias e sobra le herba del  
Ex 9,22  los hòmens e sobre les bèstias  e sobra le herba del camp, e en tota la  
Ex 9,22  bèstias e sobra le herba del camp,  e en tota la terra de Egipte. 23 E stès  
Ex 9,23  stès Moysèn la vergua vers lo cel,  e nostro Senyor donà trons e pedruscade e  
Ex 9,23  lo cel, e nostro Senyor donà trons  e pedruscade e descuriments de lamps sobre 
Ex 9,23  Senyor donà trons e pedruscade  e descuriments de lamps sobre la terra.  
Ex 9,24  pedra sobra la terra de Agipte, 24  e fo pedruscade e foch esconprenent entra  
Ex 9,24 terra de Agipte, 24 e fo pedruscade  e foch esconprenent entra la pedruscade, e 
Ex 9,24  esconprenent entra la pedruscade,  e fo en ten gran cantitat, que anch nengun 
Ex 9,25  a le bèstia, ferí la pedruscade,  e tota la herba dels camps e tots los  
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Ex 9,25  e tota la herba dels camps  e tots los arbres de la regió trenchà la  
Ex 9,27  ’n caech gens. 27 E tremès Farahó  e apellà Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo  
Ex 9,27  27 E tremès Farahó e apellà Moysèn  e Aron, e dix a ells: –Yo he peccat are, e 
Ex 9,27  Farahó e apellà Moysèn e Aron,  e dix a ells: –Yo he peccat are, e nostre  
Ex 9,27  e dix a ells: –Yo he peccat are,  e nostre Senyor és just, e yo e mon poble  
Ex 9,27  are, e nostre Senyor és just,  e yo e mon poble som malvats. 28 Pregats  
Ex 9,27  are, e nostre Senyor és just, e yo  e mon poble som malvats. 28 Pregats nostro 
Ex 9,28  nostro Senyor que cessen los trons  e la pedra, per ço que leix anar vós e que 
Ex 9,28  la pedra, per ço que leix anar vós  e que en nenguna manera d’equí avant no  
Ex 9,29  les mies mans a nostre Senyor,  e cessaran los trons e la padruscade, per  
Ex 9,29 nostre Senyor, e cessaran los trons  e la padruscade, per ço que sàpies que del 
Ex 9,31  encara nostre Senyor. 31 Lo li  e l’ordi foren farits per ço con l’ordi  
Ex 9,31 farits per ço con l’ordi espiguave  e lo li ya metia fulles, 32 mas lo forment 
Ex 9,32  ya metia fulles, 32 mas lo forment  e la espelta no foren farits, cor terdans  
Ex 9,33  Moysès devant Farahó de la ciutat  e estès ses mans vers lo cel a nostro  
Ex 9,33  mans vers lo cel a nostro Senyor,  e sessaren los trons e la padruscade, axí  
Ex 9,33 nostro Senyor, e sessaren los trons  e la padruscade, axí que no caygué pluge  
Ex 9,34 terra. 34 E viu Farahó que la pluya  e la padruscade era sessada e los trons,  
Ex 9,34  pluya e la padruscade era sessada  e los trons, anadí a peccat, 35 e fou  
Ex 9,35  e los trons, anadí a peccat, 35  e fou enduraït [*], e no lexà anar lo  
Ex 9,35  a peccat, 35 e fou enduraït [*],  e no lexà anar lo poble d’Irael, axí com  
Ex 10,1  cor yo he enduraït lo seu cor  e de sos serfs per ço que yo face aquests  
Ex 10,2  yo face aquests senyals en ell, 2  e que tu ho contes en les orelles dels  
Ex 10,2  que són entravengudes en Agipte,  e los meus senyals que yo he fets en ells, 
Ex 10,3  Déu vostra. 3 E entraren Moysèn  e Aron a Farahó, e diguéran a ell: –Açò  
Ex 10,3  E entraren Moysèn e Aron a Farahó,  e diguéran a ell: –Açò diu nostre Senyor,  
Ex 10,5  axí que res d’ella no aparrà,  e menyaran tot so que és [*] a le  
Ex 10,5  tot so que és [*] a le padruscade,  e rauran tots los arbres que’s fan en los 
Ex 10,6  arbres que’s fan en los camps, 6  e umpliran les cases tues e de tos serfs e 
Ex 10,6  camps, 6 e umpliran les cases tues  e de tos serfs e de tots agipcians, tant  
Ex 10,6  les cases tues e de tos serfs  e de tots agipcians, tant que més no’n  
Ex 10,8  és consumade? 8 E tornaren Muysèn  e Aron a Farahó, lo qual dix a ells:  
Ex 10,8  Farahó, lo qual dix a ells: –Anats  e sacrificats al Déu vostre per ço que d’ 
Ex 10,9 9 E dix Moysèn: –Ab nostres mullers  e ab nostres infans irem, e ab nostres  
Ex 10,9  mullers e ab nostres infans irem,  e ab nostres ovelles e ab nostros bous e  
Ex 10,9  infans irem, e ab nostres ovelles  e ab nostros bous e ab tot nostre arnès,  
Ex 10,9  nostres ovelles e ab nostros bous  e ab tot nostre arnès, cor gran festa és  
Ex 10,10  ab vós. ¿Com yo llexaré anar vós  e vostres infans? ¿Per què havets dupta,  
Ex 10,11 anats tants hòmens com vós vullats,  e sacrificats a nostre Senyor, cor açò  
Ex 10,12  les legostes que pugen sobre ella,  e que mengen tota la herba que romàs a le  
Ex 10,13  Moysèn sobra la terra de Agipte,  e nostre Senyor tremès vent bufant tot  
Ex 10,13  tremès vent bufant tot aquell dia  e aquella nit; e lo matí fet, lo vent  
Ex 10,13  tot aquell dia e aquella nit;  e lo matí fet, lo vent bufant, levaren-  
Ex 10,14  levaren-ce los llegosts, 14  e puyaren sobra tota la universa terra de  
Ex 10,14  tota la universa terra de Agipte,  e foren en totes les fins dels agipcians  
Ex 10,15  abans de aquell temps ne aprés, 15  e cobriren tota la faç de la terra,  
Ex 10,15  tota la faç de la terra, guardant  e aguastant totes coses. E fou menyade la  
Ex 10,15 la herba tota de la universa terra,  e tots los poms dels arbres e tot ço [*]  
Ex 10,15  terra, e tots los poms dels arbres  e tot ço [*] que a le padruscade era  
Ex 10,15 padruscade era romàs, en los arbres  e en la herba, de la terra en tot Agipte.  
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Ex 10,16  mantinent Pharaó apellà Moysèn  e Aron e dix a ells: –Yo he peccat a  
Ex 10,16  Pharaó apellà Moysèn e Aron  e dix a ells: –Yo he peccat a nostre  
Ex 10,16  peccat a nostre Senyor Déu vostre  e envers vós. 17 Prech-vos que perdonets 
Ex 10,17  a mi aquest peccat aquesta vegade,  e pregats a nostro Senyor Déu vostre que  
Ex 10,18  18 E axí Moysèn devant Farahó,  e pregà nostre Senyor, 19 que féu bufar lo 
Ex 10,19  demantinent de occident molt fort,  e llevà’n los llegosts e gità’ls tots en 
Ex 10,19  molt fort, e llevà’n los llegosts  e gità’ls tots en la Mar Roya, axí que no 
Ex 10,20  nostre Senyor lo cor de Farahó,  e no’n llexà anar los fills de Ysrael. 21 
Ex 10,21  –Estín la tua mà vers lo cel,  e seran tenebres sobra tota la terra de  
Ex 10,22  22 E stès Moysèn [*] vers lo cel,  e foren fetas tanebres horribles en tota  
Ex 10,24  era lum. 24 E Farahó apellà Moysèn  e Aron e dix a ells: –Anats e sacrifiquats 
Ex 10,24  24 E Farahó apellà Moysèn e Aron  e dix a ells: –Anats e sacrifiquats al  
Ex 10,24  Moysèn e Aron e dix a ells: –Anats  e sacrifiquats al Senyor Déu vostre, mas  
Ex 10,24  Déu vostre, mas vostres ovelles  e vostros arnès romanguen, e vostres  
Ex 10,24  ovelles e vostros arnès romanguen,  e vostres infans romanguen ab nosaltres.  
Ex 10,27  nostre Senyor lo cor de Faraó,  e no volch llexar anar ells. 28 E dix  
Ex 10,28  a Moysèn: –Perteix-te devant mi,  e guarde’t que d’equí avant no veges la  
Ex 11,1 –Encara tocaré Farahó de una plaga,  e Agipte atrecí, e aprés de açò llexar-  
Ex 11,1  de una plaga, e Agipte atrecí,  e aprés de açò llexar-vos-ha axir. 2  
Ex 11,2 poble que parle cascú ab son amich,  e les fembres a lurs veÿnes, que’ls  
Ex 11,2 veÿnes, que’ls presten aÿnes d’or  e de argent, 3 cor nostro Senyor darà la  
Ex 11,3  en terra de Agipte devant Farahó  e devant sos serfs e devant tot lo poble.  
Ex 11,3  devant Farahó e devant sos serfs  e devant tot lo poble. 4 E dix: –Açò diu  
Ex 11,5  “En la [*] nit entraré en Agipte 5  e morran tots los primés nats a le terra  
Ex 11,5  la serventa que és detràs la mola,  e tots los primers nats de les bèsties. 6  
Ex 11,7  que no fo debans ne serà aprés; 7  e de tots los fills de Ysrael no morrà un  
Ex 11,7  nostre Senyor entre los agipcians  e los fills de Ysrael.” 8 –E devallen tots 
Ex 11,8 tots aquests serfs a mi –dix Faraó–  e adoreu-ma dient: “Ix tu e tot lo poble 
Ex 11,8  Faraó– e adoreu-ma dient: “Ix tu  e tot lo poble qui és sotmès a mi”. E  
Ex 11,10  en la terra de Agipta. 10 Moysèn  e Aron faheren tots los senyals aquests  
Ex 11,10 devant Farahó, axí com són escrits,  e nostre Senyor endurahí lo cor de Farahó, 
Ex 12,1  Capítol XII 1 E dix Déu a Moysèn  e a Aron en terre de Agipte: 2 –Lo mes  
Ex 12,2 –Lo mes aquest és a vós comensament  e primer mes de l’ayn. 3 Perlats a tota  
Ex 12,3  3 Perlats a tota la universa terra  e coŀlació dels fills de Ysrael, e diets a 
Ex 12,3  e coŀlació dels fills de Ysrael,  e diets a ells: “Lo Xè dia de aquest mes  
Ex 12,4  casade un anyell a lurs cases, 4  e si algú serà menor en nombre que no puga 
Ex 12,5  serà l’enyell mascle, sens màcula  e tenrre, e pendrets ell dels moltons e de 
Ex 12,5  mascle, sens màcula e tenrre,  e pendrets ell dels moltons e de les  
Ex 12,5 tenrre, e pendrets ell dels moltons  e de les ovelles. 6 E servats-los entrò  
Ex 12,6  entrò al XIIII dia del mes aquest,  e sacrificaran ella de tota la multitut  
Ex 12,7  7 E pendran de la sanch d’ell,  e pozar-n’han sobre cascuna porta e en  
Ex 12,7  pozar-n’han sobre cascuna porta  e en los sobrellindàs de la porte de la  
Ex 12,9  cuyt, mas solament rostit al foch;  e lo cap e los peus de aquell e los  
Ex 12,9  solament rostit al foch; e lo cap  e los peus de aquell e los budells  
Ex 12,9 foch; e lo cap e los peus de aquell  e los budells menyarets. 10 E no romendrà  
Ex 12,10  d’ell nenguna cosa tro al matí,  e si res ne romandrà d’ell, cremats-ho  
Ex 12,11  los vostres llombres sien sints,  e hajats calzement en vostres peus, e  
Ex 12,11 e hajats calzement en vostres peus,  e bastó en vostres mans; e menyarets  
Ex 12,11  peus, e bastó en vostres mans;  e menyarets cuytosament en la Pascha ell a 
Ex 12,12  terra de Agipta en la nit aquesta,  e farré tots los primers nats en la terra  
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Ex 12,12  de l’home entrò a le bèstia,  e en tots los déus de Agipte faré juý. Yo  
Ex 12,13  sobra les cases que vós sots aquí,  e veuré la sanch, e passaré sobre vós e no 
Ex 12,13  vós sots aquí, e veuré la sanch,  e passaré sobre vós e no serà a vós plaga  
Ex 12,13 veuré la sanch, e passaré sobre vós  e no serà a vós plaga per destrohir com yo 
Ex 12,14  haurets aquell dia en ramenbrance  e salabrerets aquest dia en feste a Déu en 
Ex 12,15  »E per VII dies menyarets l’alís,  e en lo primer dia no serà llevat en les  
Ex 12,15  serà llevat en les vostres cases,  e aquella ànima serà paride de Ysrael qui  
Ex 12,16 dia entrò al VIIè. 16 Lo primer dia  e al segon serà encare de gran feste e  
Ex 12,16  al segon serà encare de gran feste  e solemnial, e’n lo dia VII aquella  
Ex 12,16  encare de gran feste e solemnial,  e’n lo dia VII aquella matexa festivitat  
Ex 12,16  serà faedora honradement;  e no farets nenguna obra entre vós,  
Ex 12,17  vostres hosts de terra de Agipte,  e guordarets lo dia aquest en vostres  
Ex 12,20  en totes vostres habitacions,  e menyarets cosa aliza. 21 E apellà Moysèn 
Ex 12,21  Moysèn tots los vells de Ysrael  e dix a ells: –Anats e pren[e]ts animal  
Ex 12,21  de Ysrael e dix a ells: –Anats  e pren[e]ts animal per conpanyes vostres,  
Ex 12,21  animal per conpanyes vostres,  e deguollarets a ell per la Pasque. 22 E  
Ex 12,22  salpasser de una manade de hysop,  e mullarets en la sanch, e salpaçar-n’  
Ex 12,22  de hysop, e mullarets en la sanch,  e salpaçar-n’hets lo llindar e abdozos  
Ex 12,22  e salpaçar-n’hets lo llindar  e abdozos los perestatges. E nagú de vós  
Ex 12,23  pessarà per farir los egepcians,  e com veurà la sanch sobre lo llindar e’n 
Ex 12,23 com veurà la sanch sobre lo llindar  e’n cascú dels perestatges, [*] no  
Ex 12,24  aqueste peraule llegítima a tu  e a tos fills entrò anpertostemps. 25 E  
Ex 12,27  en Agipte, farint los agipcians  e les nostres cases desliurants.” E  
Ex 12,27  E encorbà-sse lo poble  e adorà. 28 E axiren los fills de Ysrael,  
Ex 12,28  axí com havia manat Déu a Moysèn  e a Aron. 29 E fo fet en la mige nit que  
Ex 12,29  de les catives que éran en càrser,  e tots los primers nats de les bèsties. 30 
Ex 12,30  30 E llevà’s Farahó de nits,  e tots sos serfs e tots aquells de Agipte, 
Ex 12,30 ’s Farahó de nits, e tots sos serfs  e tots aquells de Agipte, e fou nade entre 
Ex 12,30 sos serfs e tots aquells de Agipte,  e fou nade entre ells gran clamor en  
Ex 12,31  mort. 31 E cridà Farahó Moysèn  e Aron en aquella nit e dix-los:  
Ex 12,31 Farahó Moysèn e Aron en aquella nit  e dix-los: –Llevats-vos e axits d’  
Ex 12,31  nit e dix-los: –Llevats-vos  e axits d’entre mon poble, vós e los  
Ex 12,31 vos e axits d’entre mon poble, vós  e los fills de Ysrael, e anats e  
Ex 12,31  poble, vós e los fills de Ysrael,  e anats e sacrificats a vostre Senyor axí  
Ex 12,31  vós e los fills de Ysrael, e anats  e sacrificats a vostre Senyor axí com  
Ex 12,32  com havets dit. 32 Vostres ovelles  e vostres bous prenets, axí com havets dit 
Ex 12,32  bous prenets, axí com havets dit  e parlat. Anats-vos-en e benaÿts mi.  
Ex 12,32  dit e parlat. Anats-vos-en  e benaÿts mi. 33 E esforçà’s Agipte de  
Ex 12,33  33 E esforçà’s Agipte de cuytar  e de enviar-los-ne fore de la terra  
Ex 12,35  dels agipcians vaxells d’argent  e d’or e moltes vestidures. 36 E donà  
Ex 12,35 agipcians vaxells d’argent e d’or  e moltes vestidures. 36 E donà nostre  
Ex 12,36  los agipcians, que donaren a ells,  e despullaren Agipte. 37 E moguéran-ce  
Ex 12,37 en Sechor, DCMª hòmens, sens infans  e fembres, 38 e companyes e mesclaye gran  
Ex 12,38  hòmens, sens infans e fembres, 38  e companyes e mesclaye gran qui pujà ab  
Ex 12,38  infans e fembres, 38 e companyes  e mesclaye gran qui pujà ab ells, e  
Ex 12,38  e mesclaye gran qui pujà ab ells,  e ovelles e bous e bèsties [*]. 39 E  
Ex 12,38  gran qui pujà ab ells, e ovelles  e bous e bèsties [*]. 39 E cogueren la  
Ex 12,38  qui pujà ab ells, e ovelles e bous  e bèsties [*]. 39 E cogueren la pasta que  
Ex 12,39  la pasta que tregueren de Agipte  e faeren-ne pans alizos, los quals  
Ex 12,39  car covenie’ls axir de Agipte,  e no pogueren fer denguna demoransa ne  
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Ex 12,43  generacions. 43 E dix Déu a Moysèn  e a Aron: –Aquesta és la relagió de  
Ex 12,44  d’ell, 44 mas tots vostres serfs  e vostres companyes seran circunzisos, e  
Ex 12,44  companyes seran circunzisos,  e axí’n menyaran. 45 »Palagrí ne llogater 
Ex 12,46  46 »E en una case lo menyarets,  e no traurets de la carn d’equell defora, 
Ex 12,48  fills de Ysrael faheren açò, 48  e si algú palagrí voldrà passar ab vós en  
Ex 12,48  voldrà passar ab vós en companyia  e volrà fer Pasque a Déu, primerament sien 
Ex 12,48  adonch acost-sa a selebrar,  e serà axí com nadiu de la terra; e si  
Ex 12,48  e serà axí com nadiu de la terra;  e si algú no serà sircunzís, no manuch d’ 
Ex 12,49  »Aqueste matexa ley serà al nadiu  e al palagrí e a l’habitant entre vós. 50 
Ex 12,49  ley serà al nadiu e al palagrí  e a l’habitant entre vós. 50 E faeren los 
Ex 12,50  axí com havia manat Déu a Moysèn  e Aron, 51 e’n aquell mateix dia amenà  
Ex 12,51 havia manat Déu a Moysèn e Aron, 51  e’n aquell mateix dia amenà nostro Senyor 
Ex 13,5  axirets ab mes nou de la spiga, 5  e us metrà nostre Senyor en la terra dels  
Ex 13,5  Senyor en la terra dels caneneus  e dels hoteus e dels amoreus e dels eveus  
Ex 13,5  terra dels caneneus e dels hoteus  e dels amoreus e dels eveus e dels  
Ex 13,5  e dels hoteus e dels amoreus  e dels eveus e dels gebuseus, los quals  
Ex 13,5  hoteus e dels amoreus e dels eveus  e dels gebuseus, los quals jurà a vostres  
Ex 13,5  donaria aquí terra fluent de llet  e de mel. E salabrerets aquest dia en  
Ex 13,6  6 VII dies menyarets alís nàdeus,  e en lo VIIè dia serà la festa del Senyor. 
Ex 13,7  Senyor. 7 Alís menyarets VII dies,  e no aparrà ab tu nenguna cosa llevade ne  
Ex 13,8  8 E recomtats [*] en aquell dia  e diràs: “Aquest és lo dia que féu nostre  
Ex 13,9  9 E serà quaix senyal en la tua mà  e quaix ramenbranse devant tos ulls, per  
Ex 13,12  que obren vulva a nostro Senyor,  e tots aquells qui són primer nats en les  
Ex 13,15  15 cor Farahó era enduraït  e no’ns volia jaquir anar, e nostre  
Ex 13,15  e no’ns volia jaquir anar,  e nostre Senyor ocís tots los primers nats 
Ex 13,15  tot lo mascle qui obre vulve,  e tots los primers de mos fills raem.” 16  
Ex 13,16 16 E serà quaix senyal sobre te mà,  e quax senyal de ramenbrament entre tos  
Ex 13,17  no’s panadís Farahó si’ls vaés,  e que no’s llevàs contra ells a batalle e 
Ex 13,17  no’s llevàs contra ells a batalle  e que’ls ratornàs en Agipte, 18 mas menà  
Ex 13,20  vós.» 20 E mogueren-se de Sachot  e passaren en Chasom, en l’estrem de la  
Ex 13,21 la via, de dia en una colona de nuu  e de nits en una colona de foch, per ço  
Ex 13,22  d’éls, de dia la colona de la nuu  e de nit la colona de foch, devant lo  
Ex 14,2 als fills de Ysrael que’s ratornen  e que’s meten per la ragió de Fiayrot,  
Ex 14,2  de Fiayrot, qui és entre Maachdell  e la mar, contre Beelcefon, e devant  
Ex 14,2  e la mar, contre Beelcefon,  e devant aquell castell passarets sobre le 
Ex 14,4  4 E yo endurahiré lo cor de Pharaó  e de aquells per ço que us pesseguèscan, e 
Ex 14,4 aquells per ço que us pesseguèscan,  e saré glorificat en Farahó e’n tota la  
Ex 14,4  e saré glorificat en Farahó  e’n tota la sua host, e sebran los  
Ex 14,4  en Farahó e’n tota la sua host,  e sebran los agipcians que yo sóm lo  
Ex 14,5  dels agipcians que lo poble fogia,  e fou trestornat lo cor de Faraó e dels  
Ex 14,5  e fou trestornat lo cor de Faraó  e dels serfs de aquell sobre lo poble, e  
Ex 14,5  serfs de aquell sobre lo poble,  e dix: –Què volen fer, ne què havem fet?  
Ex 14,6  a nós? 6 E mès-se en carrera,  e pres tot lo poble ab si, 7 e menà ab si  
Ex 14,7  e pres tot lo poble ab si, 7  e menà ab si DC carretas triades un anaven 
Ex 14,7  un anaven hòmens combatadors,  e totes les altres carretes de Agipte a  
Ex 14,8  lo cor de Faraó, rey de Agipte,  e persaguí los fills de Ysrael; e aquells  
Ex 14,8  e persaguí los fills de Ysrael;  e aquells éran axits ab mà alte. 9 E com  
Ex 14,9 ce a ells, qui posaven prop la mar,  e tots los cavalquants e totes les  
Ex 14,9 prop la mar, e tots los cavalquants  e totes les carretes de Feraó e tota la  
Ex 14,9  e totes les carretes de Feraó  e tota la universa host, era en Hiroch  
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Ex 14,10  los fills de Ysrael los ulls  e veren los agipcians aprés d’ells. E  
Ex 14,10  d’ells. E tameren-sa fortment,  e cridaren a nostre Senyor, 11 e digueren  
Ex 14,11  e cridaren a nostre Senyor, 11  e digueren a Moysèn: –Per aventura no  
Ex 14,13  al poble: –No us temats. Estats  e veyats les marevelles de nostre Senyor  
Ex 14,16  fills de Ysrael que’s moguen, 16  e tu lleva la tua verga, e stin la tua mà  
Ex 14,16 moguen, 16 e tu lleva la tua verga,  e stin la tua mà sobre la mar, e depertir  
Ex 14,16  e stin la tua mà sobre la mar,  e depertir-s’ha aquella per ço que  
Ex 14,16  ço que íntran los fills de Ysrael  e que passen per mig de la mar en sech. 17 
Ex 14,17  per ço que perseguèscan a vós,  e saré glorificat en Farahó, e en tota la  
Ex 14,17 a vós, e saré glorificat en Farahó,  e en tota la sua host, e en les sues  
Ex 14,17  en Farahó, e en tota la sua host,  e en les sues carretes, e en los seus  
Ex 14,17  sua host, e en les sues carretes,  e en los seus cavalls. 18 [*] 19 E moch- 
Ex 14,19  qui guihave le posade de Ysrael,  e anà detràs ells, ab ells agualment una  
Ex 14,20 agualment una colona de nuu [*]; 20  e stech entre la posade dels fills de  
Ex 14,20  la posade dels fills de Ysrael  e los agipcians; escuradat era la nuu  
Ex 14,20  escuradat era la nuu tenabroza  e inlluminave’ls de nit, axí que entra  
Ex 14,20 que entra ells tota la nit clerayà,  e en aquells era tenebroza. 21 E com  
Ex 14,21  fort bufant que bufàs tota la nit,  e mès la mar en sech. E foren les aygües  
Ex 14,22  E foren les aygües depertides, 22  e intraren los fills de Ysrael per mig de  
Ex 14,22  Ysrael per mig de la mar en sech,  e era la mar axí com a mur a le destre de  
Ex 14,22  com a mur a le destre de aquells  e a le sinestra. 23 E los agipcians  
Ex 14,23 23 E los agipcians perseguien-los  e intraren aprés d’ells, e tots los  
Ex 14,23  -los e intraren aprés d’ells,  e tots los cavelquants de Farahó e totes  
Ex 14,23  e tots los cavelquants de Farahó  e totes les carretes intraren per mig de  
Ex 14,24  dels agipcians en colona de foch  e en nuu, destrohí la posade dels  
Ex 14,25  25 ço és, [*] de les carretes,  e aportà-les en la pregoneza. E diguéran 
Ex 14,26  –Stin la tua mà sobre la mar,  e retornaran les aygües [*]. 27 [*] en lur 
Ex 14,27  E los agepcians volgueren fogir,  e aconsaguiren-los les aygües e  
Ex 14,27  e aconsaguiren-los les aygües  e somorgolaren-los. 28 E ratornaren les  
Ex 14,28  -los. 28 E ratornaren les aygües  e cobriren les carretes e tota la  
Ex 14,28  les aygües e cobriren les carretes  e tota la cavallaria e la host de Farahó  
Ex 14,28  les carretes e tota la cavallaria  e la host de Farahó qui’ls perseguia, e  
Ex 14,28  host de Farahó qui’ls perseguia,  e aquí neguaren en la mar, que no’n romàs 
Ex 14,29  de Ysrael paseren [*] en sech,  e les aygües éran a ells axí com a mur a  
Ex 14,29  éran a ells axí com a mur a destre  e a sinestre. 30 E desliurà nostre Senyor  
Ex 14,31  Ysrael de la mà dels egepcians, 31  e vaheren los agipcians morts sobre la  
Ex 14,31  Temé lo poble nostre Senyor  e crahagueren nostre Senyor e Moysèn son  
Ex 14,31  Senyor e crahagueren nostre Senyor  e Moysèn son serf. 15,Tit Capítol XVI 1  
Ex 15,1  Capítol XVI 1 Adonchs cantà Moysèn  e los fills de Ysrael aquest cant a nostre 
Ex 15,1 Ysrael aquest cant a nostre Senyor,  e digueren: Cantem a nostre Senyor, cor  
Ex 15,2  son cavalcador. 2 La mia forteleza  e la mia lahor és en nostre Senyor. Ell  
Ex 15,2  a mi en salut. Aquest és mon Déu,  e yo glorificaré lo Déu de mon pare, e yo  
Ex 15,2  yo glorificaré lo Déu de mon pare,  e yo axalsaré ell. 3 Nostre Senyor és axí  
Ex 15,3  Senyor és axí com hom combatador,  e son nom és Totpoderós. 4 Car les  
Ex 15,4  4 Car les carretes de Farahó  e tota la sua host [*] en mar, e tots los 
Ex 15,4  e tota la sua host [*] en mar,  e tots los alets prínceps de aquell són  
Ex 15,5  són negats en la mar Roya, 5 [*]  e ells devallaren en pragon axí com a  
Ex 15,6  destre és engrenahide en forteza,  e la tua destra, Senyor, ha farits los  
Ex 15,7  Senyor, ha farits los anemichs, 7  e en multitut de la tua glòria has  
Ex 15,8 qual devorà ells axí com a palla, 8  e en l’esperyt de la tua furor són  
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Ex 15,8  les aygües. La ona decorrech  e estech, als abizos foren rabblits enmig  
Ex 15,9 L’anemich dix: «Yo’ls persaguiré  e’ls pendré e’ls depertiré lurs armes,  
Ex 15,9  «Yo’ls persaguiré e’ls pendré  e’ls depertiré lurs armes, e la mia  
Ex 15,9 pendré e’ls depertiré lurs armes,  e la mia ànima serà enriquehida. Yo trauré 
Ex 15,9  Yo trauré lo meu coltell  e la mia mà los auciurà.» 10 Senyor, lo  
Ex 15,10 Senyor, lo teu esperrit és vengut,  e la mar los ha rabblerts e cuberts, e  
Ex 15,10  vengut, e la mar los ha rabblerts  e cuberts, e ells són somorgolats com a  
Ex 15,10  la mar los ha rabblerts e cuberts,  e ells són somorgolats com a plom en les  
Ex 15,11 ne qui és senblant a tu en granesa  e en sentedat, terrible e llohable e  
Ex 15,11  en granesa e en sentedat, terrible  e llohable e fayent maravelles? 12  
Ex 15,11 e en sentedat, terrible e llohable  e fayent maravelles? 12 Estanits la tua  
Ex 15,12 maravelles? 12 Estanits la tua mà,  e la terra los ha devorats. 13 Tu fust  
Ex 15,13  en lo poble que rahemist,  e aportest aquell en la tua forteleza en  
Ex 15,14  habitacle. 14 E los pobles puyaren  e són aÿrats, los habitadors de Philestim  
Ex 15,15  prínseps de Edom foren torbats,  e los forts de Moab hagueren gran temor, e 
Ex 15,15  forts de Moab hagueren gran temor,  e tots los estedans de Canahan tremolaren; 
Ex 15,16  tremolaren; 16 espaventament  e pahor vench sobre ells en la grenesa  
Ex 15,17 qual tu has remut. 17 Tu los metràs  e’ls plantaràs en lo munt de la tua  
Ex 15,18  18 Lo Senyor regnarà per tostemps  e oltra. 19 E és entrade la cavellaria de  
Ex 15,19 la cavellaria de Farahó ab carretes  e ab cavalcadors en la mar, e ratornaren  
Ex 15,19  e ab cavalcadors en la mar,  e ratornaren demunt ells les aygües de la  
Ex 15,19  demunt ells les aygües de la mar,  e los fills de Ysrael anaren per sech  
Ex 15,20  sor de Aron, lo temboret en la mà,  e profetitzà. E axiren totes les fembres  
Ex 15,20  fembres aprés de ella ab tenborets  e ab aldufes, 21 segons que pertayia a  
Ex 15,21 Cantem a nostro Senyor tot gloriós  e engranaït, cor ell ha gitat en la mar  
Ex 15,21  ell ha gitat en la mar lo cavall  e lo cavalcador. 22 E féu pertir Moysèn e  
Ex 15,22  cavalcador. 22 E féu pertir Moysèn  e Aron los fills de Ysrael de la Mar Roja, 
Ex 15,22 los fills de Ysrael de la Mar Roja,  e intraren-se’n en lo desert de Zur, e  
Ex 15,22  -se’n en lo desert de Zur,  e anaren III dies per lo desert, e no  
Ex 15,22  e anaren III dies per lo desert,  e no trobaren aygua. 23 E vengueren en  
Ex 15,23  aygua. 23 E vengueren en Maroch,  e no poguéran beura les aygües de Maroch  
Ex 15,25  25 Aquell apellà nostre Senyor,  e ell mostrà a ell un fust; lo qual, com  
Ex 15,25 dolces. E aquí ordonà los manements  e juýs, e aquí aseyà a ells 26 e dix: –Si  
Ex 15,25 E aquí ordonà los manements e juýs,  e aquí aseyà a ells 26 e dix: –Si tu oyràs 
Ex 15,26  e juýs, e aquí aseyà a ells 26  e dix: –Si tu oyràs la veu de ton Senyor,  
Ex 15,26  la veu de ton Senyor, ton Déu,  e faràs devant ell ço que dret és, e  
Ex 15,26  e faràs devant ell ço que dret és,  e obeyràs los seus manements e observes  
Ex 15,26  és, e obeyràs los seus manements  e observes [*], yo no aportaré sobre vós  
Ex 15,27 en Helim, on ha XII fonts de aygües  e LXX palmes, e posaren aquí sobre les  
Ex 15,27  XII fonts de aygües e LXX palmes,  e posaren aquí sobre les aygües. 16,Tit  
Ex 16,1  XVII 1 E mogueren-ce de Helim,  e vench tota la multidut dels fills de  
Ex 16,1  de Sin, al qual és entre Helín  e Sinaý, en lo XV dia del mes aprés que  
Ex 16,2  dels fills de Ysrael contre Moysèn  e contre Aron en lo desert, 3 e diguéran a 
Ex 16,3  e contre Aron en lo desert, 3  e diguéran a ells los fills de Ysrael:  
Ex 16,3 sèyhem sobre les olles de les carns  e menyàvem pa en sadollament. Per què has  
Ex 16,4  que yo plouré a vós pa del cel,  e axirà lo poble e colir-n’ha cascú  
Ex 16,4  a vós pa del cel, e axirà lo poble  e colir-n’ha cascú segons que haurà  
Ex 16,6  sengles dies. 6 E digueren Moysèn  e Aron a tots los fills de Ysrael: –Al  
Ex 16,7  trasch-vos de terra de Agipte, 7  e al matí veurets la glòria de nostre  
Ex 16,8  a vós en lo vespra carn a menyar,  e al matí pa en sadollament, per ço car ha 
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Ex 16,10  Ysrael, reguordaren en lo desert,  e veus que la glòria de nostre Senyor  
Ex 16,11  en nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn  e dix: 12 –Yo he oït lo mermurament dels  
Ex 16,12  dels fills de Ysrael. Parle a ells  e digues-los: “Al vespra menyarets  
Ex 16,12 -los: “Al vespra menyarets carns,  e al matí serets sedollats de pans, e  
Ex 16,12 e al matí serets sedollats de pans,  e sabrets que yo són lo Senyor Déu  
Ex 16,13  Déu vostre.” 13 E fon fet vespra,  e puyaren guatles e cobriren tota la  
Ex 16,13 E fon fet vespra, e puyaren guatles  e cobriren tota la posade [*]. 14 E cobrí  
Ex 16,17 de Ysrael. Culliren-ne alguns més  e altres menys, 18 e aquell qui menys na  
Ex 16,18 -ne alguns més e altres menys, 18  e aquell qui menys na cullia, com masurave 
Ex 16,18  masurave [*] trobave compliment,  e aquell qui més na cullia, com mesurave  
Ex 16,20 20 E aquells qui no’l ne craguéran  e n’estoyaren tro al matí, trobaren-ho  
Ex 16,20  tro al matí, trobaren-ho vèrmens  e pudent; e fo yrat contra ells Moysèn. 21 
Ex 16,20  trobaren-ho vèrmens e pudent;  e fo yrat contra ells Moysèn. 21 E collien 
Ex 16,21  con na havien master a lurs obs,  e con se llevave lo sol, fonie’s. 22 E en 
Ex 16,22  tots los prínseps de la multitut,  e recomtaren-ho a Moysèn, 23 e ell dix- 
Ex 16,23  e recomtaren-ho a Moysèn, 23  e ell dix-los: –Açò és açò que ha perlat 
Ex 16,23  coses que haurets obs demà, fets,  e tot ço que devets coure, cohets. E açò  
Ex 16,24  -ho axí com los menà Moysèn,  e no compodrí ne fou trobat verma en  
Ex 16,25  cor disapte és de nostre Senyor,  e per amor de açò no’n trobarets vuy al  
Ex 16,26  lo VII és rapòs de nostre Senyor,  e per amor de açò no’n trobarets. 27 E  
Ex 16,27  trobarets. 27 E vench lo setè dia,  e axiren del poble per ço que’n cullicen, 
Ex 16,27  del poble per ço que’n cullicen,  e no’n trobaren. 28 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 16,29  Romanga cascú de vós ab si mateix,  e nengú no ischa de son loch en lo dia  
Ex 16,31 quaix senblant a saliandre, blanch,  e la sua sabor quax semblant a crespells  
Ex 16,32 mana Déu: “Umplits un almut d’ell,  e sia guordat a vostres generacions per ço 
Ex 16,33  dix Moysèn a Aron: –Prin un vaxell  e mit-hi aytante magne com ne porà caber 
Ex 16,33  com ne porà caber en un almut,  e estoge’l devant nostre Senyor per  
Ex 16,34 féu Aron axí con menà Déu a Moysèn,  e posà aquel a rreservar en lo tebernacle. 
Ex 16,35  que vingueren en terra habitable,  e aquest menyaren entrò que vingueren a  
Ex 17,1  segons la paraule de Déu,  e posaren en Rabidim, en lo qual loch no  
Ex 17,2  [*] –Per què pledejats contre mi,  e per què temtats Déu? 3 E sedeyà aquí lo  
Ex 17,3 3 E sedeyà aquí lo poble per aygua,  e mermuraren contre Muysèn dient: –Per què 
Ex 17,3  Agipte? ¿Per ço que auciheces nós  e nostres filles e nostres bèsties de set? 
Ex 17,3  que auciheces nós e nostres filles  e nostres bèsties de set? 4 E cridà Moysèn 
Ex 17,5  5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyte’t  e vé devant lo poble, e prin dels vells de 
Ex 17,5  –Cuyte’t e vé devant lo poble,  e prin dels vells de Ysrael, e aporte en  
Ex 17,5 poble, e prin dels vells de Ysrael,  e aporte en te mà te verga ab la qual  
Ex 17,5  te verga ab la qual farist lo flum  e vé. 6 E yo staré devant, aquí e demont  
Ex 17,6  e vé. 6 E yo staré devant, aquí  e demont la pedra de Horep, e axirà aygua  
Ex 17,6  aquí e demont la pedra de Horep,  e axirà aygua que beurà lo poble; enperò  
Ex 17,7  devant los vells de Ysrael, 7  e per ço con tentaren Déu dient: «¿És Déu  
Ex 17,7  lo nom de aquell loch «Temptament  e baralle sobre los fills de Ysrael». 8 E  
Ex 17,10  10 [*] axí com perlà a ell Moysèn,  e batallà’s contre Amalech. E Moysèn e  
Ex 17,10 batallà’s contre Amalech. E Moysèn  e Aron e Hur puyaren sobre lo cap del  
Ex 17,10 ’s contre Amalech. E Moysèn e Aron  e Hur puyaren sobre lo cap del coll. 11 E  
Ex 17,11  llevave les mans, Irael vensia,  e com bexave la mà, Amalech sobrave. 12 E  
Ex 17,12 E les mans de Moysèn éran faxugues,  e prenguéran pedres e portaren-les dejús 
Ex 17,12  éran faxugues, e prenguéran pedres  e portaren-les dejús ell, e ell seya, e  
Ex 17,12  pedres e portaren-les dejús ell,  e ell seya, e Aron e Hur sofarien les  
Ex 17,12  -les dejús ell, e ell seya,  e Aron e Hur sofarien les mans, un deçà e  
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Ex 17,12 -les dejús ell, e ell seya, e Aron  e Hur sofarien les mans, un deçà e altre  
Ex 17,12  e Hur sofarien les mans, un deçà  e altre dellà. E foren ses mans alsades  
Ex 17,13  sa quolguava. 13 E aflequí Jozuè  e Amalech e son poble en bocha de coltell. 
Ex 17,13  13 E aflequí Jozuè e Amalech  e son poble en bocha de coltell. 14 E dix  
Ex 17,14  açò per ramenbransa en lo libra,  e lliure-lo en les orelles de Josuè. Yo  
Ex 17,15  lo cell. 15 Edificà Moysèn altar,  e apellà lo nom de Déu «En mon  
Ex 17,16  la mà de Déu l’havia desliurat,  e la batalla de Déu serà contra Amalech de 
Ex 18,1  havia fet nostre Senyor a Moysèn  e a Yrael poble seu, axí com Déu los havia 
Ex 18,3  Guersson dient [*]: «Estrany fuy  e palagrí en la terra aliena», 4 e l’  
Ex 18,4  e palagrí en la terra aliena», 4  e l’altra havia nom Aliàtzer, e dix: «Déu 
Ex 18,4  4 e l’altra havia nom Aliàtzer,  e dix: «Déu de mon para, tu est mon  
Ex 18,4  de mon para, tu est mon ajudedor  e’m desliurest del coltell de Farahó.» 5  
Ex 18,5  sogre de Muysèn, ab los fills  e ab la muller de Moysèn, en lo desert, on 
Ex 18,6  la posade prop del munt de Déu, 6  e tramès a dir a Moysèn: –Yo, Jetró, vench 
Ex 18,6  Jetró, vench a tu ab la muller tua  e II fills teus ab ella. 7 Lo qual axí de  
Ex 18,7  ab ella. 7 Lo qual axí de casa,  e soplegà e besà-lo e saludaren-se ab  
Ex 18,7  7 Lo qual axí de casa, e soplegà  e besà-lo e saludaren-se ab paraules  
Ex 18,7  axí de casa, e soplegà e besà-lo  e saludaren-se ab paraules pasificables. 
Ex 18,8  tot so que Déu havia fet a Farahó,  e com havia gitats ells de la mà de Farahó 
Ex 18,8  gitats ells de la mà de Farahó  e dels agipcians per amor de Ysrael, e tot 
Ex 18,8  dels agipcians per amor de Ysrael,  e tot lo treball que era esdevengut a ells 
Ex 18,8  era esdevengut a ells en lo camí,  e com havia a ells nostre Senyor  
Ex 18,9  béns que Déu havia fets a Ysrael,  e com los havia desliurats de la mà dels  
Ex 18,10  de la mà dels agipcians, 10  e dix: –Beneÿt sia nostre Senyor qui us ha 
Ex 18,10  desliurats de la mà dels agipcians  e de la mà de Farahó, e qui ha gitat lo  
Ex 18,10  agipcians e de la mà de Farahó,  e qui ha gitat lo seu poble de Agipte. 11  
Ex 18,12  Jetró, sogre de Moysèn, holocaust  e sacrifici a Déu. E vench Aron e tots los 
Ex 18,12  e sacrifici a Déu. E vench Aron  e tots los vells de Ysrael per ço que  
Ex 18,13  Moysèn per ço que jutyàs lo poble,  e estech lo poble devant Moysèn del matí  
Ex 18,14  al poble? Per què seus tu tot sol  e al poble està devant tu del matí tro al  
Ex 18,15 qual dix Moysèn: –Lo pobble ve a mi  e demanen la sentència de Déu, 16 car com  
Ex 18,16  a mi per ço que yo jutge a ells,  e fas-los a saber los sacrets de Déu e  
Ex 18,16  -los a saber los sacrets de Déu  e la lig de aquell. 17 E dix Jetró: –No és 
Ex 18,18  18 En va treball te cumsumes, tu  e lo poble aquest que ab tu és. Ultre les  
Ex 18,18  les tues virtuts és aquest negosi,  e solament aquest tu no pories sostanir.  
Ex 18,19  la qual cosa, ojes la mia paraule  e prin mon consell, e serà Déu ab tu: sies 
Ex 18,19  la mia paraule e prin mon consell,  e serà Déu ab tu: sies tu al poble en  
Ex 18,20  coses que pertanyen a Déu [*], 20  e stablex hòmens que ensenyen lo manement  
Ex 18,20  que ensenyen lo manement de Déu,  e la manera del colre, e la via per la  
Ex 18,20  de Déu, e la manera del colre,  e la via per la qual deguen entrar, e le  
Ex 18,20 e la via per la qual deguen entrar,  e le obre que deguen fer. 21 Donchs, triha 
Ex 18,21  de tot lo poble hòmens poderosos  e tements Déu, en los quals sia veritat,  
Ex 18,21  veritat, que hagen en oy avarícia,  e de aquells ordona tribuns e senturions e 
Ex 18,21  e de aquells ordona tribuns  e senturions e hòmens de sinquantenes e  
Ex 18,21 aquells ordona tribuns e senturions  e hòmens de sinquantenes e prínceps de  
Ex 18,21 senturions e hòmens de sinquantenes  e prínceps de dehenes, 22 los quals jutgen 
Ex 18,22 los quals jutgen lo poble tostemps,  e les coses mayors a què no poran dar  
Ex 18,22  poran dar consell recomteran a tu,  e ells jutgeran les coses menors; e serà  
Ex 18,22  e ells jutgeran les coses menors;  e serà lleugera cosa a tu, e los altres ho 
Ex 18,22  menors; e serà lleugera cosa a tu,  e los altres ho poran sofarir. 23 E si tu  
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Ex 18,23  tu complexs lo ministeri de Déu,  e los seus manements poràs sostanir, e tot 
Ex 18,23  los seus manements poràs sostanir,  e tot aquest poble poràs menar cascú en  
Ex 18,25  [*] de tot lo poble de Ysrael,  e estebblí-los prínceps del poble,  
Ex 18,25  -los prínceps del poble, tribuns  e senturions e [*] deenas 26 qui jutyassen 
Ex 18,25  del poble, tribuns e senturions  e [*] deenas 26 qui jutyassen lo poble  
Ex 18,26  qui jutyassen lo poble tots temps,  e ço que era molt greu retornave a ell, e  
Ex 18,26  que era molt greu retornave a ell,  e tota poque cosa jutyaven ells. 27 E  
Ex 18,27  27 E llexà anar Moysèn son sogre,  e ell anà-se’n en sa terra. 19,Tit  
Ex 19,2  2 cor ells mogueren de Rehabidim  e vengueren tro al desert de Sinaý, e  
Ex 19,2 e vengueren tro al desert de Sinaý,  e faheren tendes e posades en aquell loch, 
Ex 19,2  desert de Sinaý, e faheren tendes  e posades en aquell loch, e aquí Ysrael  
Ex 19,2  tendes e posades en aquell loch,  e aquí Ysrael fiquà ses tendes devers la  
Ex 19,3  3 E Moysèn puyà a nostro Senyor,  e Déu apellà Moysèn del munt, e dix: –Açò  
Ex 19,3  e Déu apellà Moysèn del munt,  e dix: –Açò diràs a le casa de Jacob, e  
Ex 19,3 dix: –Açò diràs a le casa de Jacob,  e anunciaràs açò a le case de Ysrael: 4  
Ex 19,4  he portats sobre alles de àguilas,  e fiu venir vós a mi. 5 Si are oyrets la  
Ex 19,5  a mi. 5 Si are oyrets la mia veu  e guarderets la mia covinensa, serets a mi 
Ex 19,6 pobles, cor mia és tota la terra, 6  e vós serets a mi en regna sacerdotal e  
Ex 19,6 vós serets a mi en regna sacerdotal  e gent sante.” Aquestes són les paraules  
Ex 19,7  fills de Ysrael. 7 E vench Moysèn  e apellà los meyors nats del poble, e dix  
Ex 19,7 e apellà los meyors nats del poble,  e dix-los totes les peraules que havia  
Ex 19,9 ço que m’oja perlar lo poble en tu  e que creguen tu enpertostemps. E denuncià 
Ex 19,10  peraules de Déu al poble, 10  e dix Déu a Moysèn: –Vé al poble e  
Ex 19,10 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé al poble  e sentifica a ells vuy e demà, e llaven  
Ex 19,10 –Vé al poble e sentifica a ells vuy  e demà, e llaven lurs vestedures, 11 e  
Ex 19,10  e sentifica a ells vuy e demà,  e llaven lurs vestedures, 11 e sien  
Ex 19,11  demà, e llaven lurs vestedures, 11  e sien aperallats en lo dia terç. E dix a  
Ex 19,12  12 E ordonaràs tot lo poble entorn  e diràs-los: “Guordats-vos que no  
Ex 19,13 la mà, cor ab pedres serà allapidat  e ab setgetes serà asegetat, sia que sia  
Ex 19,14  E devallà Moysèn del munt al poble  e sentificà aquell. E com hagueren  
Ex 19,15  –Estats aperallats en lo terç dia,  e no us acostets a vostres mullers. 16 E  
Ex 19,16  lo matí, ells comensaren oyr trons  e llamps, e la qualige era sobre lo munt  
Ex 19,16 ells comensaren oyr trons e llamps,  e la qualige era sobre lo munt cobrint  
Ex 19,16  veu gran de botzines per esmayar,  e tamé’s lo poble qui era en l’  
Ex 19,17  Déu del lloch de l’albergade,  e estigueren a le reÿl del munt. 18 E tot  
Ex 19,18  nostro Senyor sobre ell ab foch,  e puyave lo fum de aquell quaix axí com a  
Ex 19,19  Era lo munt a tots terribble, 19  e lo so de la botzina anave crexent molt  
Ex 19,19  crexent molt més. E Moysèn perlave  e Déu responia a ell. 20 E Déu devallà  
Ex 19,20  de Sinaý, en la sumitat del munt,  e apellà Moysèn en lo cap de aquell. E com 
Ex 19,21 li responés, 21 dix a ell: –Devalle  e testimoniage al poble que per ventura no 
Ex 19,21  que per ventura no’s desretglasen  e que no passen los térmens per veura al  
Ex 19,21  los térmens per veura al Senyor,  e que per açò no parís d’ells la meyor  
Ex 19,22  no parís d’ells la meyor part, 22  e no lex los secerdots e aquells qui pugen 
Ex 19,22  part, 22 e no lex los secerdots  e aquells qui pugen al Senyor sien  
Ex 19,23  cor tu has a ells testimoniayat  e’ls has asquivats dient: “Posa térmens  
Ex 19,23  térmens prop del munt al poble  e sentifica a ell.” 24 Al qual dix Déu:  
Ex 19,24  a ell.” 24 Al qual dix Déu: –Vé  e devalle, e pujaràs tu e Aron. E los  
Ex 19,24  24 Al qual dix Déu: –Vé e devalle,  e pujaràs tu e Aron. E los secerdots e lo  
Ex 19,24  Déu: –Vé e devalle, e pujaràs tu  e Aron. E los secerdots e lo pobble no  
Ex 19,24  pujaràs tu e Aron. E los secerdots  e lo pobble no passen los térmens ne pujen 
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Ex 19,25 aucia. 25 E devallà Moysèn al poble  e contà a ells totes aquestes coses.  
Ex 20,1  Déu totes les paraules aquestes  e dix: 2 –Yo són lo Senyor Déu teu qui’t  
Ex 20,5  cor yo sóm lo Senyor ton Déu, fort  e gelós, qui vesit les iniquitats dels  
Ex 20,5 dels pares en los fills en la terce  e en la quarte generació de aquels qui han 
Ex 20,6  de aquels qui han oy a mi, 6  e fas misericòrdia en millés, en aquells  
Ex 20,6  en millés, en aquells qui amen mi  e guórdan los meus manements. 7 »No  
Ex 20,9  lo disapte. 9 VI dies obreràs  e feràs tota la obra, 10 e en lo dia VII,  
Ex 20,10  obreràs e feràs tota la obra, 10  e en lo dia VII, qui és lo disapte del  
Ex 20,10  del Senyor ton Déu, reposaràs  e no faràs en aquell nenguna obra, tu ne  
Ex 20,11  són en los quals féu Déu lo cel  e la terra e la mar e totes les coses que  
Ex 20,11 los quals féu Déu lo cel e la terra  e la mar e totes les coses que hy són, e  
Ex 20,11  féu Déu lo cel e la terra e la mar  e totes les coses que hy són, e reposà en  
Ex 20,11  mar e totes les coses que hy són,  e reposà en lo VII dia, e per amor de açò  
Ex 20,11 que hy són, e reposà en lo VII dia,  e per amor de açò beneý Déu lo dia del  
Ex 20,11 de açò beneý Déu lo dia del disapte  e’l sentifichà. 12 »Honreràs ton pare e  
Ex 20,12  sentifichà. 12 »Honreràs ton pare  e ta mare per ço que visques llongament  
Ex 20,18 sia. 18 E tot lo poble ohí les veus  e veya los lamps e oÿa les veus de la  
Ex 20,18 poble ohí les veus e veya los lamps  e oÿa les veus de la botzina e veya lo  
Ex 20,18  lamps e oÿa les veus de la botzina  e veya lo munt fumar, e per açò, de por,  
Ex 20,18 de la botzina e veya lo munt fumar,  e per açò, de por, estigueren de lluyn. 19 
Ex 20,19 digueren a Moysèn: Parle tu ab Déu,  e oyr-t’hem. No parle Déu ab nós per ço 
Ex 20,20  Déu vench per ço que provàs a vós  e per ço que sia sa temor ab vós e que no  
Ex 20,20  e per ço que sia sa temor ab vós  e que no pecats. 21 E estech lo poble de  
Ex 20,21  21 E estech lo poble de lluny,  e Moysèn se acostà a le calige en què era  
Ex 20,24  24 ço és, farets altar de terra  e offarrets sobre aquell holocausts e  
Ex 20,24 e offarrets sobre aquell holocausts  e sacrificis pasificables, e vostres  
Ex 20,24  e sacrificis pasificables,  e vostres ovelles e vostros bous en tot  
Ex 20,24  pasificables, e vostres ovelles  e vostros bous en tot loch en lo qual serà 
Ex 20,24 memòria del meu nom; yo vendré a tu  e benayré a tu. 25 E si faràs a mi altar  
Ex 21,2  hebreu, VI anys servesque a tu,  e’n lo VII any axirà franch de grat. 3 E  
Ex 21,3 3 E ab aytal vestedura com hi entrà  e ab aytal n’isque. E si havia muller, sa 
Ex 21,4 4 E si son senyor darà a ell muller  e infanterà fills o filles, la muller e  
Ex 21,4 infanterà fills o filles, la muller  e sos infans seran del senyor, e ell axirà 
Ex 21,4  e sos infans seran del senyor,  e ell axirà per cabal ab son vestit. 5 E  
Ex 21,5  dirà lo serf: “Yo am nostre senyor  e ma muller e mos infants, e no vull axir  
Ex 21,5  “Yo am nostre senyor e ma muller  e mos infants, e no vull axir franch”, 6  
Ex 21,5  senyor e ma muller e mos infants,  e no vull axir franch”, 6 offira son  
Ex 21,6  son senyor a ell devant lo jutge,  e acost-se a le porte [*], e puys forat  
Ex 21,6 jutge, e acost-se a le porte [*],  e puys forat-li la orella ab una alena,  
Ex 21,6  forat-li la orella ab una alena,  e serà a ell serf enpertostemps. 7 »E si  
Ex 21,10  servesque a le masipa ses núpcies  e sos vestiments, e no li nech lo preu de  
Ex 21,10  ses núpcies e sos vestiments,  e no li nech lo preu de sa nedaze. 11 E si 
Ex 21,14  per auciure son proïsma ab enguan  e’l persegueix, de dins mon altar lo deus 
Ex 21,16  mort muyra. 16 E qui enblarà home  e vendrà aquell e serà trobat en sa mà, de 
Ex 21,16  E qui enblarà home e vendrà aquell  e serà trobat en sa mà, de mort muyra. 17  
Ex 21,18  »E com alguns hòmens sa berallaran  e la I farrà l’altre proïsma seu ab pedra 
Ex 21,18  proïsma seu ab pedra o ab puyn,  e aquell no serà mort mas caurà en llit  
Ex 21,19 llit per malaltia, 19 si’s llevarà  e irà defora sobre son bestó, serà  
Ex 21,20  farrà son serf o sa serva ab verga  e morrà dejús sa mà, digna serà de crim;  
Ex 21,22  22 »E si’s berallaran II hòmens  e algú d’ells ferrà fembra preyns, e ella 
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Ex 21,22 e algú d’ells ferrà fembra preyns,  e ella s’afollarà, e ella viu, sertes  
Ex 21,22  fembra preyns, e ella s’afollarà,  e ella viu, sertes tingut és del dan tant  
Ex 21,22  tant com lo marit de ella estimerà  e los àrbitres ho jutgeran. 23 Mas si  
Ex 21,26  l’ull de son serf o de sa serva  e destrovirà ell, los leix anar franchs  
Ex 21,27  per l’uy que’ls haurà tret; 27  e si trencarà dent de son serf o de sa  
Ex 21,28  bou ferrà homa ab corn o a fembra  e morran, sia allapidat lo bou e no sien  
Ex 21,28  e morran, sia allapidat lo bou  e no sien menyades les sues carns, e lo  
Ex 21,28  e no sien menyades les sues carns,  e lo senyor del bou serà quiti de açò; 29  
Ex 21,29  lo corn hir o are haurà III dies,  e que son senyor ho sàpia e no’l tendrà  
Ex 21,29 III dies, e que son senyor ho sàpia  e no’l tendrà lligat o enclòs, e ell  
Ex 21,29  e no’l tendrà lligat o enclòs,  e ell auciurà hom o fembra, lo bou sia  
Ex 21,29 hom o fembra, lo bou sia allapidat;  e si son senyor ho sabia, sia mort. 30 E  
Ex 21,32  a son senyor XXX sicles de argent,  e lo bou sia allapidat ab pedres. 33 E si  
Ex 21,33  33 E si algú cavarà una sisterna  e obrir-la-ha e no la cobrirà, [*] a  
Ex 21,33  una sisterna e obrir-la-ha  e no la cobrirà, [*] a’quella, caurà bou  
Ex 21,35 nefrarà altre bou que sia d’altre,  e aquell morrà, vènan lo bou aquell e  
Ex 21,35 e aquell morrà, vènan lo bou aquell  e depertèsquan entra si [*]. 36 E si sabia 
Ex 21,36  del corn hir o are ha IIIs dies  e no guardave aquell son senyor, sertes  
Ex 21,36  sertes ell deu esmanar lo bou,  e lo bou mort sia seu. Ex 22,Tit Capítol  
Ex 22,1  1 E si algú enblerà ovella o bou  e l’auciurà o’l vendrà, pach per un bou  
Ex 22,1 vendrà, pach per un bou sinch bous,  e IIII ovelles per una ovella. 2 E si serà 
Ex 22,2  sobreprès lo lladre en la case,  e pendrà aquí naffre per la qual muyra, lo 
Ex 22,3  aquell. 3 Mas si serà axit lo sol  e sdevendrà açò que face homey, ell deu  
Ex 22,3  serà pres aquell qui farà lo furt  e no ha de què ho reta, ell deu esser  
Ex 22,6 restituyrà allò. 6 »E si axirà foch  e trobarà espigues al camp o guarbera de  
Ex 22,7  amich moneda o vexella en guorda  e li serà enblat de casa, si lo lladre  
Ex 22,8 trobat, deu-ne esmanar II tans; 8  e si no serà atrobat lo lladre, acostar- 
Ex 22,8 s’ha lo senyor de la casa al jutge  e jurerà que no mès sa mà en açò de son  
Ex 22,9  mès sa mà en açò de son companyó 9  e sobre cosa de culpa, axí en bou com en  
Ex 22,9  lo jutge veya la rahó de abdozos,  e aquell que dirà lo jutge esmenarà dos  
Ex 22,10  a son proïsma aze o bou o ovella  e tota bèstia a guardar, e morrà e  
Ex 22,10  o ovella e tota bèstia a guardar,  e morrà e debeliterà o serà presa per  
Ex 22,10  e tota bèstia a guardar, e morrà  e debeliterà o serà presa per altre, e  
Ex 22,10  debeliterà o serà presa per altre,  e nenguns no veuran açò, 11 lo sagrement  
Ex 22,11  la mà en la cosa de son proïsma,  e lo Senyor Déu rehebrà lo sagrement, e  
Ex 22,11 lo Senyor Déu rehebrà lo sagrement,  e aquell no és tingut de retra. 12 E si lo 
Ex 22,13 menyat per bèstia, no n’és tingut;  e si serà naffrat per bèstia a mort, aport 
Ex 22,13  a mort, aport so que serà mort  e no és tingut de restituació. 14 »E si  
Ex 22,14  bèstia nenguna de son proïsma  e serà dibilitade e morrà, e son senyor no 
Ex 22,14  de son proïsma e serà dibilitade  e morrà, e son senyor no hy serà present,  
Ex 22,14  proïsma e serà dibilitade e morrà,  e son senyor no hy serà present, sertes  
Ex 22,16  dormirà ab ella, farà a ella adot  e pendrà-la per muller. 17 E si lo para  
Ex 22,23 23 cor si’ls nouràs crideran a mi,  e yo oiré la clamor d’ells, 24 e serà  
Ex 22,24 mi, e yo oiré la clamor d’ells, 24  e serà indignade la mia furor, e ferré tu  
Ex 22,24  24 e serà indignade la mia furor,  e ferré tu del coltell, e serà te muller  
Ex 22,24  mia furor, e ferré tu del coltell,  e serà te muller vídua e tos infans  
Ex 22,24 del coltell, e serà te muller vídua  e tos infans pubills. 25 »Si argent  
Ex 22,25 25 »Si argent presteràs a mon poble  e al mesquí que habita ab tu, no sies a  
Ex 22,27  és cobriment de la carn de aquell,  e no ha alra en què’s dorme; e si’s  
Ex 22,27  e no ha alra en què’s dorme;  e si’s clamave a mi yo oyria aquell, cor  
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Ex 22,29 príncep del pobble. 29 »Tots delmes  e totes promeyes te usaràs a dar per  
Ex 22,29  te usaràs a dar per ofarir,  e lo primer nat de tos fills daràs a mi,  
Ex 22,30  nat de tos fills daràs a mi, 30  e de tos bous e de tes ovelles faràs  
Ex 22,30  fills daràs a mi, 30 e de tos bous  e de tes ovelles faràs semblantment: VII  
Ex 22,30  VII dies serà ab sa mara,  e en lo VIII dia retràs aquell a mi. 31  
Ex 22,31 a mi. 31 »Hòmens sants sarets a mi,  e no menjarets les carns qui seran mortes  
Ex 23,2  juýs de molts no digues sentència  e que’t desvinyes de veritat, 3 e hauràs  
Ex 23,3  e que’t desvinyes de veritat, 3  e hauràs mercè del pobre en lo plet. 4 »E  
Ex 23,7  del pobre. 7 Fogiràs a monsónage,  e lo sant e lo just no auciuràs, cor yo  
Ex 23,7  7 Fogiràs a monsónage, e lo sant  e lo just no auciuràs, cor yo sóm contrari 
Ex 23,8 pendràs dons, cor axorben los savis  e fan torçre les peraules dels justs. 9  
Ex 23,10  10 »Per VI anys sembraràs te terra  e ajustaràs son esplet, 11 e en lo VII ayn 
Ex 23,11 te terra e ajustaràs son esplet, 11  e en lo VII ayn [*] llexaràs raposar per  
Ex 23,11 que mengen los pobres de ton poble,  e ço que hy romendrà menjaran les bèsties  
Ex 23,11  menjaran les bèsties del camp;  e açò matex faràs de ta vinya e de ton  
Ex 23,11 camp; e açò matex faràs de ta vinya  e de ton oliver. 12 »VI dies obreràs, e en 
Ex 23,12 de ton oliver. 12 »VI dies obreràs,  e en lo VII dia sessaràs, per ço que  
Ex 23,12  per ço que reposen los bous  e tos àzens, e que †resesquen† los fills  
Ex 23,12  que reposen los bous e tos àzens,  e que †resesquen† los fills de ta serventa 
Ex 23,12  los fills de ta serventa  e tos palagrins o estrayns. 13 »Tot ço que 
Ex 23,13  »Tot ço que he dit a vós guordats,  e no remembrets los noms dels altres déus, 
Ex 23,20  tremet lo meu àngel que vage ab tu  e que’t guort en la via, e que’t men en  
Ex 23,20  ab tu e que’t guort en la via,  e que’t men en lo loch que t’apella. 21  
Ex 23,21  loch que t’apella. 21 Guarde ell  e ou la sua veu, e no’t vulles contendra  
Ex 23,21  21 Guarde ell e ou la sua veu,  e no’t vulles contendra ab ell, cor no  
Ex 23,21  vostres colpes com peccarets,  e és lo meu nom en aquell. 22 Cor si  
Ex 23,22  22 Cor si ohiràs la veu de aquell  e faràs ço que he perlat, yo saré anemich  
Ex 23,22  yo saré anemich de tos anemichs,  e aflegiré aquells qui tu afligen. 23 »E  
Ex 23,23  23 »E irà mon àngel devant tu,  e amenar-t’he a’moreu e atheu e  
Ex 23,23  tu, e amenar-t’he a’moreu  e atheu e farizeu e cananeu e aveu e  
Ex 23,23  e amenar-t’he a’moreu e atheu  e farizeu e cananeu e aveu e gebuseu, als  
Ex 23,23 -t’he a’moreu e atheu e farizeu  e cananeu e aveu e gebuseu, als quals yo  
Ex 23,23 ’moreu e atheu e farizeu e cananeu  e aveu e gebuseu, als quals yo  
Ex 23,23  e atheu e farizeu e cananeu e aveu  e gebuseu, als quals yo contrestaré. 24 No 
Ex 23,24  de aquells, ans los destrohiràs  e trencaràs les imatges de aquells. 25  
Ex 23,25  per ço que yo benaesca tos pans  e tes aygües, e que lleu la iniquitat d’  
Ex 23,25  yo benaesca tos pans e tes aygües,  e que lleu la iniquitat d’enmig de tu. 26 
Ex 23,26 axelade ne axorque en la tua terra,  e conpliré lo nombre de tos dies. 27 »E la 
Ex 23,27 »E la mia terror enviaré devant tu,  e auciuré tot lo poble al qual tu  
Ex 23,27  tot lo poble al qual tu entraràs,  e tots tos anemichs daré en ta servitut;  
Ex 23,28  anemichs daré en ta servitut; 28  e enviaré la vespa devant tu, la qual  
Ex 23,28  devant tu, la qual fitblerà aveu  e cananeu e hateu abans que tu entres. 29  
Ex 23,28 tu, la qual fitblerà aveu e cananeu  e hateu abans que tu entres. 29 »No gitaré 
Ex 23,30  devant tu entrò que muntipliquets  e posseïsquats la terra. 31 »E posaré los  
Ex 23,31 Roja entrò a le mar dels palestins,  e del desert entrò al flum. E lliuraré en  
Ex 23,31  mans los habitadors de la terra  e gitaré aquells devant vós. 32 No faràs  
Ex 24,1  dix: –Puja a nostro Senyor, tu  e Aron, Nadab e Abiú e LXX vells de  
Ex 24,1  a nostro Senyor, tu e Aron, Nadab  e Abiú e LXX vells de Ysrael, e adoraràs  
Ex 24,1  Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú  e LXX vells de Ysrael, e adoraràs de  
Ex 24,1 Nadab e Abiú e LXX vells de Ysrael,  e adoraràs de lluyn. 2 E solament Moysèn  
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Ex 24,2  Moysèn s’ecostarà al Senyor,  e aquells no s’hi acostaran, ni lo poble  
Ex 24,3 no hy puig ab ell. 3 E vench Moysèn  e recomtà al poble totes les peraules del  
Ex 24,3  totes les peraules del Senyor,  e encare los juÿns, e respòs lo poble tots 
Ex 24,3  del Senyor, e encare los juÿns,  e respòs lo poble tots a una veu: –Totes  
Ex 24,4  de nostro Senyor. E llevà’s matí  e adifichà altar a la reÿl del munt, e XII 
Ex 24,4  adifichà altar a la reÿl del munt,  e XII títols per XII trips de Ysrael. 5 E  
Ex 24,5  per jóvens dels fills de Ysrael,  e ofariren holocausts e sacrificaren  
Ex 24,5  de Ysrael, e ofariren holocausts  e sacrificaren sacrifics passificabbles a  
Ex 24,6 E pres Moysès la meytat de la sanch  e mès-la en un vaxell, e la part  
Ex 24,6  la sanch e mès-la en un vaxell,  e la part romanent buydà sobre l’altar. 7 
Ex 24,7  7 E pres lo libre del fermament,  e llegí’l devant lo poble, los quals  
Ex 24,7  que ha perlat nostro Senyor ferem,  e sarem obadiens. 8 E ell pres la sanch  
Ex 24,8  pres la sanch que havia reservade  e escampà-la sobre lo poble e dix:  
Ex 24,8  e escampà-la sobre lo poble  e dix: –Aquesta és la sanch del fermament  
Ex 24,9  peraules. 9 E pujaren Moysèn  e Aron e Nedap e Nebiú e LXX dels vells de 
Ex 24,9 peraules. 9 E pujaren Moysèn e Aron  e Nedap e Nebiú e LXX dels vells de  
Ex 24,9  9 E pujaren Moysèn e Aron e Nedap  e Nebiú e LXX dels vells de Ysrael, 10 e  
Ex 24,9  Moysèn e Aron e Nedap e Nebiú  e LXX dels vells de Ysrael, 10 e veren lo  
Ex 24,10  e LXX dels vells de Ysrael, 10  e veren lo Senyor de Ysrael, e sots lo peu 
Ex 24,10  10 e veren lo Senyor de Ysrael,  e sots lo peu de aquell quax obra de  
Ex 24,11  de Ysrael. E veren nostro Senyor,  e menyaren e baguéran. 12 E dix nostre  
Ex 24,11  E veren nostro Senyor, e menyaren  e baguéran. 12 E dix nostre Senyor a  
Ex 24,12  –Puge a mi en lo munt, està aquí  e donaré a tu II taules de pedra e la ley  
Ex 24,12  e donaré a tu II taules de pedra  e la ley e los manements que escriví per  
Ex 24,12  a tu II taules de pedra e la ley  e los manements que escriví per ço que’ls 
Ex 24,13  Ysrael. 13 E llevaren-ce Moysèn  e Josuè, ministre de aquell, e puyà Moysèn 
Ex 24,13 Moysèn e Josuè, ministre de aquell,  e puyà Moysèn en lo munt de Déu, 14 e dix  
Ex 24,14 e puyà Moysèn en lo munt de Déu, 14  e dix als vells: –Esperats-vos ací entrò 
Ex 24,14  a vós. E romendran ab vós Aron  e Hur, cor si entra vosaltres nexaran  
Ex 24,16  cobrí’l la nuu del munt, 16  e habità en la glòria de nostro Senyor  
Ex 24,16  E cobrí ell la nuu per VI dies,  e en lo VII dia cridà Moysèn d’enmig de  
Ex 24,17  17 Era la spècia de nostre Senyor  e de la glòria sua quaix foch cremant en  
Ex 24,18  18 E entrà Moysèn enmig de la nuu  e puyà en lo munt, e estech aquí XL dies e 
Ex 24,18  enmig de la nuu e puyà en lo munt,  e estech aquí XL dies e XL nits. 25,Tit  
Ex 24,18  en lo munt, e estech aquí XL dies  e XL nits. 25,Tit Capítol XXVI 1 E parlà  
Ex 25,2  les promícies de tots los hòmens,  e de aquell qui ofir volenters pendràs  
Ex 25,3  les coses que pendrà: dinés, aur  e argent, e coure e arams, 4 e blau e  
Ex 25,3  que pendrà: dinés, aur e argent,  e coure e arams, 4 e blau e porpre e color 
Ex 25,3  dinés, aur e argent, e coure  e arams, 4 e blau e porpre e color de  
Ex 25,4  aur e argent, e coure e arams, 4  e blau e porpre e color de grana, e lli e  
Ex 25,4 e argent, e coure e arams, 4 e blau  e porpre e color de grana, e lli e cordovà 
Ex 25,4  e coure e arams, 4 e blau e porpre  e color de grana, e lli e cordovà e pells  
Ex 25,4 4 e blau e porpre e color de grana,  e lli e cordovà e pells de cabres 5 e  
Ex 25,4  e porpre e color de grana, e lli  e cordovà e pells de cabres 5 e pells de  
Ex 25,4  e color de grana, e lli e cordovà  e pells de cabres 5 e pells de moltons [*] 
Ex 25,5 e lli e cordovà e pells de cabres 5  e pells de moltons [*] e pells vermelles,  
Ex 25,5  de cabres 5 e pells de moltons [*]  e pells vermelles, e fusts de setim, 6 e  
Ex 25,5  de moltons [*] e pells vermelles,  e fusts de setim, 6 e oli a le llumanària  
Ex 25,6  vermelles, e fusts de setim, 6  e oli a le llumanària e a le cuyna, e  
Ex 25,6  de setim, 6 e oli a le llumanària  e a le cuyna, e coses odorans e ungüents e 
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Ex 25,6 e oli a le llumanària e a le cuyna,  e coses odorans e ungüents e temihama de  
Ex 25,6  e a le cuyna, e coses odorans  e ungüents e temihama de bona odor, 7 e  
Ex 25,6  cuyna, e coses odorans e ungüents  e temihama de bona odor, 7 e pedres de  
Ex 25,7 ungüents e temihama de bona odor, 7  e pedres de unicle e pedres presioses per  
Ex 25,7  de bona odor, 7 e pedres de unicle  e pedres presioses per adornar ephot e  
Ex 25,7  pedres presioses per adornar ephot  e encare la racional. 8 E feran a mi  
Ex 25,8  racional. 8 E feran a mi sentuari  e habitaré enmig de aquells, 9 entorn tota 
Ex 25,9 del tabernacle que yo mostraré a tu  e de tots los vaxells, farets axí aquell a 
Ex 25,10  de aquella haurà II colzes [*],  e de enpleza I colze e mig, e de alteza  
Ex 25,10 II colzes [*], e de enpleza I colze  e mig, e de alteza semblantment I colse e  
Ex 25,10  [*], e de enpleza I colze e mig,  e de alteza semblantment I colse e mig. 11 
Ex 25,10  e de alteza semblantment I colse  e mig. 11 E cobriràs ella del fin aur,  
Ex 25,11  E cobriràs ella del fin aur, dins  e defora, e feràs desobre una corona, un  
Ex 25,11  ella del fin aur, dins e defora,  e feràs desobre una corona, un cercle d’  
Ex 25,12  un cercle d’or tot entorn, 12  e IIII sercles d’or, los quals posaràs  
Ex 25,12  II sercles sien en la un lats,  e II, en l’altre. 13 E feràs barres de  
Ex 25,13 13 E feràs barres de fust de setim,  e cobriràs aquelles de or, 14 e passaràs  
Ex 25,14  e cobriràs aquelles de or, 14  e passaràs la una barra per los II sercles 
Ex 25,14  II sercles d’or de la un llats,  e l’altre per los altres II sercles de l’ 
Ex 25,14  II sercles de l’altre llats,  e ab aquestes barres serà aportade la  
Ex 25,15  barres serà aportade la arque; 15  e seran les barres en los sercles o  
Ex 25,15 les barres en los sercles o anells,  e null temps no les trauràs d’ells. 16 E  
Ex 25,17  clauste de fin or, de dos colzos  e mig [*] d’ample. 18 E faràs II xerobins 
Ex 25,18  E faràs II xerobins d’or batedís,  e posaràs un de cascuna part de l’  
Ex 25,19  de cascuna part de l’oratori, 19  e la un estiga a la un llats, e l’altre,  
Ex 25,19  19 e la un estiga a la un llats,  e l’altre, a l’altre, 20 axí que cascun  
Ex 25,20  en l’escampament de lus ales,  e que cobren l’oratori, e la cara de  
Ex 25,20  lus ales, e que cobren l’oratori,  e la cara de cascun reguort devers l’  
Ex 25,20  cascun reguort devers l’oratori,  e deu esser cuberta la arque. 21 En la  
Ex 25,22 que yo daré a tu ab la claustra, 22  e aquí’t manaré e parlaré a tu desobre la 
Ex 25,22 ab la claustra, 22 e aquí’t manaré  e parlaré a tu desobre la claustre, dintre 
Ex 25,22  totes les coses que yo manaré a tu  e als fills de Ysrael. 23 »E faràs taule  
Ex 25,23  qui haurà II colzes de lonch,  e I colze d’ample, e d’alt mig colze, 24 
Ex 25,23  de lonch, e I colze d’ample,  e d’alt mig colze, 24 e cobriràs ella d’ 
Ex 25,24  d’ample, e d’alt mig colze, 24  e cobriràs ella d’or net. E faràs a ella  
Ex 25,25  aur romendrà de IIII dits d’alt,  e sobra aquella faràs altre corona d’or.  
Ex 25,26  or. 26 E faràs IIII sercles d’or,  e posaràs aquells en IIII angles de aquexa 
Ex 25,28  barres sien fetes de fust de setim  e sien cubertes d’or per portar la taula. 
Ex 25,29 la taula. 29 E feràs ses escudelles  e ses culleras e sos mortés e sos boxs [*] 
Ex 25,29 feràs ses escudelles e ses culleras  e sos mortés e sos boxs [*] de fin or pur. 
Ex 25,29  e ses culleras e sos mortés  e sos boxs [*] de fin or pur. 30 E posaràs 
Ex 25,31  faràs canelobre de or net batadís,  e feràs del canelobra sos peus e sa cana e 
Ex 25,31  e feràs del canelobra sos peus  e sa cana e ses branques e sos poms e ses  
Ex 25,31  del canelobra sos peus e sa cana  e ses branques e sos poms e ses flos de  
Ex 25,31  sos peus e sa cana e ses branques  e sos poms e ses flos de aur net. 32 VI  
Ex 25,31 e sa cana e ses branques e sos poms  e ses flos de aur net. 32 VI canes axiran  
Ex 25,32  de son llats, III de la un llats  e III de l’altre; 33 III pomets a manera  
Ex 25,33  a manera de nou en la una cama,  e pom e flor ensemps, e semblantment III  
Ex 25,33 manera de nou en la una cama, e pom  e flor ensemps, e semblantment III pomets  
Ex 25,33  la una cama, e pom e flor ensemps,  e semblantment III pomets a manera de nou  
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Ex 25,33  a manera de nou en la altra cana,  e pom e flor de llir. E aqueste serà la  
Ex 25,33  de nou en la altra cana, e pom  e flor de llir. E aqueste serà la obra de  
Ex 25,34  haurà IIII poms a manera de nous,  e haurà en ells poms e flos, 35 e [*] sots 
Ex 25,34  de nous, e haurà en ells poms  e flos, 35 e [*] sots les II astes en III  
Ex 25,35  e haurà en ells poms e flos, 35  e [*] sots les II astes en III lochs, que  
Ex 25,36  asta del canalobra, 36 llurs poms  e lurs astes de ella seran tots de fin aur 
Ex 25,37  batedís. 37 E faràs VII llànties  e posaràs aquelles sobre lo canelobre per  
Ex 25,38  part de sa cara. 38 E ses cayelles  e sos ensencés sien d’or net. 39 Totes  
Ex 25,39  quintar, tot lo pes del canelobre;  e tots aquests vaxells sien fets de aur  
Ex 26,1  feràs axí X cortines de lli tortís  e de blau color de grane [*], e faràs  
Ex 26,1  e de blau color de grane [*],  e faràs varietat de obra [*]. 2 E la  
Ex 26,2  una cortina serà de XXVIII colzes,  e la empleza, de IIII colzes. Totes les  
Ex 26,3  V cortines seran juntes ensemps,  e les altres V seran atrecí juntes  
Ex 26,4 és, a manera de bagues, en lo llats  e en la sumitat de les cortines per ço que 
Ex 26,6  les cortines cade una a sa par,  e axí serà’n feta una tenda. 7 »E faràs,  
Ex 26,8  quals haurà XXX colzes de llonch  e IIII de ample, e de aquesta mesura seran 
Ex 26,8  colzes de llonch e IIII de ample,  e de aquesta mesura seran totes les  
Ex 26,9 en V, enaxí que la VI sia doblegade  e stiga en lo treginat de la tende, en lo  
Ex 26,11  se junyiran les anses o bagues,  e que sia feta una [*] de totes. 12 E açò  
Ex 26,13  la part derrera del tabernacle, 13  e penyar-n’ha de la una part un colze,  
Ex 26,13  -n’ha de la una part un colze,  e altra colze de la altre part, e ço que  
Ex 26,13  e altra colze de la altre part,  e ço que sobrerà de les cortines de  
Ex 26,14  de pells roges de moltons,  e sobre aquesta faràs altre cobriment de  
Ex 26,16 setim, 16 de llonguesa de X colzes,  e ample de un colze e mig. 17 E en lo  
Ex 26,16  de X colzes, e ample de un colze  e mig. 17 E en lo llats de la taula haurà  
Ex 26,17 taula se pugua ajunyir ab la altre,  e que en aquesta manera se puguen ajunyir  
Ex 26,19  metràs IIs desots cascuna taula  e en cade angle. 20 E en lo llats segon  
Ex 26,21  posaràs altres XX taules, 21  e aquestes hauran entresí XL colones de  
Ex 26,23  devers llavant faràs VI taules, 23  e IIs taules faràs que sien ajuntes en l’ 
Ex 26,24 seran juntes a devall tro a demunt,  e la una se tendrà ab l’altre ab tornets  
Ex 26,24  ab l’altre ab tornets d’or,  e les IIs taules qui en los anglas són  
Ex 26,25  25 E seran ensemps VIII taules,  e lurs colones de argent seran XVI, IIs  
Ex 26,27  del tabernacle del testimoni, 27  e altres V en l’altre llats devers la  
Ex 26,29  aquestes posts cobriràs d’or,  e lurs anells faràs d’or, per los quals  
Ex 26,31  de color vermella, de lli tortís  e de obra brodade e bella, veyrade e ben  
Ex 26,31  de lli tortís e de obra brodade  e bella, veyrade e ben contexta, 32 lo  
Ex 26,31  e de obra brodade e bella, veyrade  e ben contexta, 32 lo qual cobriment  
Ex 26,32  les quals seran cubertes d’or,  e hauran los caps daurats, e astaran sobre 
Ex 26,32  d’or, e hauran los caps daurats,  e astaran sobre IIII colones de argent. 33 
Ex 26,33  cobriment ab corbayons d’or,  e dintra astarà la arque del testament, la 
Ex 26,33 la qual depertirà entra la santadat  e entre lo sant dels sants. 34 »E posaràs  
Ex 26,35  dita sobra la arque [*] 35 [*]  e lo candelobre endret de la taula en lo  
Ex 26,35  del tebernacle devers migjorn,  e la taula estarà devers tremuntana. 36 »E 
Ex 26,36 hom entra en lo tebernacle, de blau  e de porpre, de color vermella e lli  
Ex 26,36 blau e de porpre, de color vermella  e lli tortís, obra obrada. 37 E faràs al  
Ex 26,37  V colones de fust de setim,  e seran cubertes d’or, e llurs caps d’  
Ex 26,37  de setim, e seran cubertes d’or,  e llurs caps d’or, e les colones en què  
Ex 26,37 cubertes d’or, e llurs caps d’or,  e les colones en què siuran seran de aram. 
Ex 27,1  lo qual haurà V colses de lonch  e V d’ampla, axí que sia quodrat, e haurà 
Ex 27,1  e V d’ampla, axí que sia quodrat,  e haurà III colzes d’alt. 2 E les torres  
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Ex 27,3  aram. 3 E faràs [*] ses lloces [*]  e sos mortés e ses ascudelles, e sos  
Ex 27,3  [*] ses lloces [*] e sos mortés  e ses ascudelles, e sos telladors e ses  
Ex 27,3  [*] e sos mortés e ses ascudelles,  e sos telladors e ses giradores e sos  
Ex 27,3  e ses ascudelles, e sos telladors  e ses giradores e sos ensencés, e totes  
Ex 27,3  e sos telladors e ses giradores  e sos ensencés, e totes ses eynes d’eram. 
Ex 27,3  e ses giradores e sos ensencés,  e totes ses eynes d’eram. 4 E faràs en  
Ex 27,4  en aquell obra de aret d’eram,  e faràs sobre [*] l’arret IIII anells d’ 
Ex 27,5 [*] l’arret IIII anells d’aram, 5  e posar-la-has sots la ara de l’  
Ex 27,5 -la-has sots la ara de l’altar,  e serà la ret entrò a le meytat de l’  
Ex 27,7  cobriràs de llaunes d’eram, 7  e metràs les perxes per los dits anells, e 
Ex 27,7  les perxes per los dits anells,  e seran les perxes o barres en II llats de 
Ex 27,8 per portar ell. 8 No soldat, mas va  e vach de dintre faràs ell, axí com en lo  
Ex 27,9  faràs place o cort al tebernacla,  e’n l’angle de tremuntane contre migjorn 
Ex 27,10 XX colones ab llurs pilars d’aram,  e les colones seran cubertes de llata d’  
Ex 27,11  una cortina de C colzes de llonch,  e XX colones, e XX pilars d’eram, e lurs  
Ex 27,11  C colzes de llonch, e XX colones,  e XX pilars d’eram, e lurs conyunyiments  
Ex 27,11  e XX colones, e XX pilars d’eram,  e lurs conyunyiments d’argent. 12 E en lo 
Ex 27,12  serà una cortina de L colzes,  e X colones, e atratants pilars en següén. 
Ex 27,12  cortina de L colzes, e X colones,  e atratants pilars en següén. 13 E en  
Ex 27,14  de la un llats hage III colones  e atratants pilars. 15 [*] 16 En la  
Ex 27,16 haurà la cortina XX colzes, de blau  e de porpre, de color vermella e de lli  
Ex 27,16 blau e de porpre, de color vermella  e de lli tortís, obra brodade. Les sues  
Ex 27,16  Les sues colones seran IIII,  e llurs pilars, atretants. 17 Totes les  
Ex 27,17  entorn seran vestides d’argent,  e lurs capitells, d’argent, e lurs  
Ex 27,17  e lurs capitells, d’argent,  e lurs pilars, que són axí con a  
Ex 27,18  palau haurà de longueza C colzes,  e de ample L colzes, e V colzes d’alt, e  
Ex 27,18  C colzes, e de ample L colzes,  e V colzes d’alt, e serà de lli tortís, e 
Ex 27,18  ample L colzes, e V colzes d’alt,  e serà de lli tortís, e llurs colones, d’ 
Ex 27,18  d’alt, e serà de lli tortís,  e llurs colones, d’aram. 19 E totes les  
Ex 27,19  totes les eynes del tabernacle [*]  e tot ço que pertayn a la cort serà d’  
Ex 27,21  testament. Inlluminaran ella Aron  e sos fills, axí que crem de vespres tro  
Ex 27,21  coltivament als fills de Ysrael  e a llurs successós. 28,Tit Capítol  
Ex 28,1  de Ysrael, per esser sacerdots  e que servesquen a mi, axí com Aron e  
Ex 28,1 e que servesquen a mi, axí com Aron  e Nadap e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E  
Ex 28,1  a mi, axí com Aron e Nadap  e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E faràs  
Ex 28,1  a mi, axí com Aron e Nadap e Abiú  e Aleatzar e Aytamar. 2 E faràs vestadura  
Ex 28,1  com Aron e Nadap e Abiú e Aleatzar  e Aytamar. 2 E faràs vestadura santa a  
Ex 28,2  santa a Aron, frare teu, en glòria  e honrament. 3 E tu perlaràs a tos [*]  
Ex 28,4 són los vestiments que faran: hosen  e efot, e pali e guonella de lli estreta,  
Ex 28,4 vestiments que faran: hosen e efot,  e pali e guonella de lli estreta, e oral e 
Ex 28,4  que faran: hosen e efot, e pali  e guonella de lli estreta, e oral e  
Ex 28,4  e pali e guonella de lli estreta,  e oral e braguer. E faran vestiments sants 
Ex 28,4  e guonella de lli estreta, e oral  e braguer. E faran vestiments sants a  
Ex 28,4 vestiments sants a Aron, ton frare,  e a sos fills, per ço que servèsquan a mi  
Ex 28,5 ells pendran lo drap de color d’or  e de blau e de porpre, de color vermella e 
Ex 28,5  lo drap de color d’or e de blau  e de porpre, de color vermella e de lli  
Ex 28,5 blau e de porpre, de color vermella  e de lli tortís, 6 e faran lo efot de  
Ex 28,6  color vermella e de lli tortís, 6  e faran lo efot de color de drap d’or e  
Ex 28,6  lo efot de color de drap d’or  e de color de blau e de porpre e de grane, 
Ex 28,6  de drap d’or e de color de blau  e de porpre e de grane, e de lli tortís,  
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Ex 28,6  or e de color de blau e de porpre  e de grane, e de lli tortís, obra brodade, 
Ex 28,6  de blau e de porpre e de grane,  e de lli tortís, obra brodade, 7 de abdues 
Ex 28,8 que tornen a un. 8 E la sua textura  e tota la sua obra serà veyrada d’aur e  
Ex 28,8  la sua obra serà veyrada d’aur  e de blau e de porpre e de color vermella  
Ex 28,8  obra serà veyrada d’aur e de blau  e de porpre e de color vermella e de lli  
Ex 28,8  d’aur e de blau e de porpre  e de color vermella e de lli tortís. 9 »E  
Ex 28,8  e de porpre e de color vermella  e de lli tortís. 9 »E pendràs II pedras de 
Ex 28,9  9 »E pendràs II pedras de unicla  e escriuràs, ço és, entratallaràs en elles 
Ex 28,10  Ysrael, 10 VI noms en la una pedra  e VI en l’altra, segons la nativitat de  
Ex 28,11  los noms dels fills de Ysrael,  e aquestes pedras encastaràs en aur [*].  
Ex 28,12 de ramenbransa als fills de Ysrael;  e portarà Aron los noms d’equells devant  
Ex 28,12  d’equells devant nostre Senyor,  e sobra cascuna spatlle per ramenbrance.  
Ex 28,14  13 E faràs encastaments d’or 14  e II cadenes d’or net, la una ten gran  
Ex 28,14  net, la una ten gran con l’altra,  e faràs elles d’obre espessa, e daràs les 
Ex 28,14  e faràs elles d’obre espessa,  e daràs les cadenes sobre los encastaments 
Ex 28,15  obra de l’ephot. Faràs ell d’or  e de blau e de porpre e de color vermella  
Ex 28,15 l’ephot. Faràs ell d’or e de blau  e de porpre e de color vermella e de lli  
Ex 28,15  ell d’or e de blau e de porpre  e de color vermella e de lli tortís. 16 E  
Ex 28,15  e de porpre e de color vermella  e de lli tortís. 16 E faràs ell codrat en  
Ex 28,16  16 E faràs ell codrat en dobla,  e haurà I palm de llonch e altre palm d’  
Ex 28,16  en dobla, e haurà I palm de llonch  e altre palm d’ampla. 17 E posaràs en ell 
Ex 28,17  La primera sarà de pedres sardis  e de stopacis e de marachdes; 18 la sagona 
Ex 28,17 sarà de pedres sardis e de stopacis  e de marachdes; 18 la sagona serà de  
Ex 28,18  18 la sagona serà de carvoncles  e de safís e de jaspis; 19 la terce sarà  
Ex 28,18  serà de carvoncles e de safís  e de jaspis; 19 la terce sarà de ligírius  
Ex 28,19  19 la terce sarà de ligírius  e de àcates e de amatistes; 20 la IIIIª de 
Ex 28,19  terce sarà de ligírius e de àcates  e de amatistes; 20 la IIIIª de crisòlits e 
Ex 28,20 amatistes; 20 la IIIIª de crisòlits  e de unicles e de berils. E totes aquestes 
Ex 28,20  la IIIIª de crisòlits e de unicles  e de berils. E totes aquestes pedras seran 
Ex 28,23  or pur que s’ajusten ensemps, 23  e dos anells d’or [*]. 24 [*] les  
Ex 28,25  són en los màrgens d’equell, 25  e aquelles matexes cadenes de l’estrem  
Ex 28,26  l’ephot en la ragió dels muscles  e defora. 27 E faràs dos anells d’or e  
Ex 28,27 defora. 27 E faràs dos anells d’or  e matràs-los sobra abdues les espatlles  
Ex 28,28 puguen junyir sobre los musclos, 28  e estiguen l’efot ab los anells seus ab  
Ex 28,28  ab fil blau, axí que sia feta  e romangue la juntura entra ll’hossen e  
Ex 28,28  la juntura entra ll’hossen  e lo ephot, e vet que no’s depertesquen.  
Ex 28,28  entra ll’hossen e lo ephot,  e vet que no’s depertesquen. 29 E portarà 
Ex 28,30  en l’hossen los juýs de doctrina  e de varitat que seran en lo pits de Aron  
Ex 28,30  con entrarà devant nostra Senyor;  e portarà Aron los juýs dels fills de  
Ex 28,32  loch de la qual serà lo cabès,  e entorn serà d’ell com a ora d’esberch  
Ex 28,33  tot entorn, faràs magranes de blau  e de porpre e de color vermella sobre los  
Ex 28,33  faràs magranes de blau e de porpre  e de color vermella sobre los talabans  
Ex 28,34  sobre los talabans entorn [*], 34  e magranes d’or e cascavells d’or e les  
Ex 28,34  entorn [*], 34 e magranes d’or  e cascavells d’or e les magranes atresí,  
Ex 28,34 e magranes d’or e cascavells d’or  e les magranes atresí, e en altra tira  
Ex 28,34  d’or e les magranes atresí,  e en altra tira haje cascavells d’or e  
Ex 28,34 en altra tira haje cascavells d’or  e magranes atressí. 35 E vestirà aquella  
Ex 28,35  ço que sia oït son so com entrarà  e axirà en lo sentuari devant nostre  
Ex 28,35  lo sentuari devant nostre Senyor,  e no morrà. 36 »E faràs una llauna d’or  
Ex 28,37 37 E lligaràs aquella ab fill blau,  e serà sobraposada a la sàvena 38 sobra lo 
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Ex 28,38  sàvena 38 sobra lo front de Aron,  e portarà les iniquitats d’equells qui  
Ex 28,38 iniquitats d’equells qui offerran,  e santificarà los fills de Ysrael en tots  
Ex 28,38  fills de Ysrael en tots sos dons  e’n totes ses ofertes. E serà la landa  
Ex 28,39  -s’ha sa guonella de lli,  e faràs sàvena de lli e bragués, e faràs- 
Ex 28,39  de lli, e faràs sàvena de lli  e bragués, e faràs-ho de obra bresquade  
Ex 28,39  e faràs sàvena de lli e bragués,  e faràs-ho de obra bresquade d’or. 40 E 
Ex 28,40  de Aron guonelles de drap de lli,  e faràs a ells bragués e capells atrasí, a 
Ex 28,40 drap de lli, e faràs a ells bragués  e capells atrasí, a honor e a belleza. 41  
Ex 28,40  bragués e capells atrasí, a honor  e a belleza. 41 E faràs vestir aquestes  
Ex 28,41  vestedures a Aron ton frara  e a sos fills ab ell, e a tots consagraràs 
Ex 28,41  ton frara e a sos fills ab ell,  e a tots consagraràs les mans e  
Ex 28,41  ell, e a tots consagraràs les mans  e sentificaràs a ells, e serviran a mi en  
Ex 28,41  les mans e sentificaràs a ells,  e serviran a mi en ofici de sacerdots. 42  
Ex 28,42  cobrir lur carn de lur verguonya,  e de lurs llonbles entrò a les cuxes. 43 E 
Ex 28,43 les cuxes. 43 E usaran aquells Aron  e sos fills con intraran en lo tabernacla  
Ex 28,43  en lo tabernacla del testament  e com sa acostaran a l’altar per ço que  
Ex 28,43  Custuma de setgla serà a Aron  e a la sua sament aprés d’ell. 29,Tit  
Ex 29,1  a servir mi. Tu pendràs un vadell  e II moltons nàdeus, 2 e pa alís e crespel 
Ex 29,2  un vadell e II moltons nàdeus, 2  e pa alís e crespel en què no hage llevat, 
Ex 29,2  e II moltons nàdeus, 2 e pa alís  e crespel en què no hage llevat, que sia  
Ex 29,3 E posar-ho-has en un canestell,  e ofarràs-ho; e lo vadell e los moltons. 
Ex 29,3  en un canestell, e ofarràs-ho;  e lo vadell e los moltons. 4 Presentaràs  
Ex 29,3  e ofarràs-ho; e lo vadell  e los moltons. 4 Presentaràs Aron e sos  
Ex 29,4  e los moltons. 4 Presentaràs Aron  e sos fills a la porta del tabernacla del  
Ex 29,4  porta del tabernacla del testament  e llavaràs ells en aygües. 5 E aduràs a  
Ex 29,5  ço és a saber, la guonella del lli  e lo pali de l’ephot e l’hossen, †e  
Ex 29,5  del lli e lo pali de l’ephot  e l’hossen, †e adobaràs ells en adobament 
Ex 29,5  e lo pali de l’ephot e l’hossen,  †e adobaràs ells en adobament de l’  
Ex 29,6  ells en adobament de l’ephot†, 6  e matràs la sàvena sobra son cap e la  
Ex 29,6  6 e matràs la sàvena sobra son cap  e la llanda de l’or santa sobra la  
Ex 29,7  de l’or santa sobra la sàvena, 7  e gitar-li-has oli de untament sobra  
Ex 29,7  has oli de untament sobra son cap,  e en aquesta manera consagraràs ell. 8 E  
Ex 29,8  -t’has a sos fills de aquell,  e aportar-los-has guonelles de lli, e  
Ex 29,8  -los-has guonelles de lli,  e senyiràs bragués 9 a Aron e a sos fills, 
Ex 29,9 de lli, e senyiràs bragués 9 a Aron  e a sos fills, e posaràs a ells capells, e 
Ex 29,9  bragués 9 a Aron e a sos fills,  e posaràs a ells capells, e seran a mi  
Ex 29,9  fills, e posaràs a ells capells,  e seran a mi sacerdots en custuma del  
Ex 29,10 devant lo tabernacla del testament,  e Aron e sos fills posaran les mans sobra  
Ex 29,10 lo tabernacla del testament, e Aron  e sos fills posaran les mans sobra lo cap  
Ex 29,12  pendràs la sanch del vadell,  e posar-n’has sobra lo corn de l’altar 
Ex 29,12  lo corn de l’altar ab lo teu dit,  e lo romanent de la sanch gitaràs prop del 
Ex 29,13  tot lo grex qui cobra los budells,  e la ratela del fetge, e lo grex d’  
Ex 29,13 los budells, e la ratela del fetge,  e lo grex d’amdozos los royons, e d’  
Ex 29,13  e lo grex d’amdozos los royons,  e d’equest perfumaràs lo tabernacla; 14 e 
Ex 29,14 equest perfumaràs lo tabernacla; 14  e la carn, emperò, del vadell e lo coyr e  
Ex 29,14  14 e la carn, emperò, del vadell  e lo coyr e la fenta e totes ses  
Ex 29,14  carn, emperò, del vadell e lo coyr  e la fenta e totes ses manudalles cremaràs 
Ex 29,14  del vadell e lo coyr e la fenta  e totes ses manudalles cremaràs defora de  
Ex 29,15  15 »E pendràs la un dels moltons,  e Aron e sos fills posen lurs mans sobre  
Ex 29,15  pendràs la un dels moltons, e Aron  e sos fills posen lurs mans sobre lo cap  
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Ex 29,16  mans sobre lo cap de aquell, 16  e puxes deguollar-l’has. E pendràs de  
Ex 29,16  E pendràs de la sanch de aquell,  e gitar-l’has sobra l’altar, 17 e puys 
Ex 29,17 e gitar-l’has sobra l’altar, 17  e puys [*] pendràs sos peus, e pozar-los 
Ex 29,17  17 e puys [*] pendràs sos peus,  e pozar-los-has [*] sobra son cap, 18  
Ex 29,18  -los-has [*] sobra son cap, 18  e ofarràs tot lo moltó ab ensens sobra l’ 
Ex 29,18  sobra l’altar. Oferta és a Déu  e odor suau és sacrifici a Déu. 19 »E  
Ex 29,19 a Déu. 19 »E pendràs lo moltó altra  e sobra lo cap de aquell posaran les mans  
Ex 29,19 cap de aquell posaran les mans Aron  e sos fills, 20 e puys daguollarets lo  
Ex 29,20  les mans Aron e sos fills, 20  e puys daguollarets lo moltó. E pendràs la 
Ex 29,20  E pendràs la sanch de aquell,  e posar-n’has sobra lo tendrum de les  
Ex 29,20  en la una de cascú, en la dreta,  e sobre lo polze dret de lurs mans, e  
Ex 29,20 e sobre lo polze dret de lurs mans,  e sobra lo polze dret de lurs peus, e lo  
Ex 29,20 e sobra lo polze dret de lurs peus,  e lo romanent de la sanch gitaràs desobra  
Ex 29,21  de la sanch qui és sobra l’altar,  e de l’oli de l’untament, e espergir-  
Ex 29,21  altar, e de l’oli de l’untament,  e espergir-la-has sobra Aron e sobre  
Ex 29,21  e espergir-la-has sobra Aron  e sobre sos vestiments, e desobra sos  
Ex 29,21  sobra Aron e sobre sos vestiments,  e desobra sos fills e desobra lurs  
Ex 29,21 sos vestiments, e desobra sos fills  e desobra lurs vestiments, e seran  
Ex 29,21  fills e desobra lurs vestiments,  e seran consegrats ells e lurs vestedures. 
Ex 29,21 vestiments, e seran consegrats ells  e lurs vestedures. 22 »E pendràs lo grex  
Ex 29,22  22 »E pendràs lo grex del moltó  e la coha e la tela, e la ratella del  
Ex 29,22 pendràs lo grex del moltó e la coha  e la tela, e la ratella del fetge e  
Ex 29,22 grex del moltó e la coha e la tela,  e la ratella del fetge e amdosos los  
Ex 29,22  e la tela, e la ratella del fetge  e amdosos los royons, e lo grex qui és  
Ex 29,22  del fetge e amdosos los royons,  e lo grex qui és sobra ells, e la cuxa  
Ex 29,22  e lo grex qui és sobra ells,  e la cuxa dreta, per ço cor és moltó de  
Ex 29,23  ço cor és moltó de consagració, 23  e una torta de pa, e una fogace untade d’ 
Ex 29,23  consagració, 23 e una torta de pa,  e una fogace untade d’oli, e una basteza  
Ex 29,23  de pa, e una fogace untade d’oli,  e una basteza de [*] sistella de l’alís,  
Ex 29,24  posaràs sobre les mans de Aron  e de sos fills, e santificaràs aquelles  
Ex 29,24  les mans de Aron e de sos fills,  e santificaràs aquelles alsant devant  
Ex 29,26 del moltó, lo qual és alsat a Aron,  e santificaràs aquell alsant devant nostre 
Ex 29,26 aquell alsant devant nostre Senyor,  e serà en la tua part. 27 E santificaràs  
Ex 29,27  part. 27 E santificaràs lo pits,  e serà consegrat, e la cuxa que depertist  
Ex 29,27  lo pits, e serà consegrat,  e la cuxa que depertist del moltó, 28 ab  
Ex 29,28  28 ab la qual és santificat Aron  e sos fills, e açò caurà en part a Aron e  
Ex 29,28  és santificat Aron e sos fills,  e açò caurà en part a Aron e a sos fills  
Ex 29,28  fills, e açò caurà en part a Aron  e a sos fills en dret de setgla als fills  
Ex 29,28  fills de Ysrael, cor promícies són  e comensaments de sacrificis pasificables  
Ex 29,29  d’ell per ço que en aquella unten  e consagren les mans d’aquells. 30 VII  
Ex 29,30 VII dies vesta aquella lo sacerdot,  e per aquella serà custitució de sos fills 
Ex 29,31  pendràs lo moltó de la consagració  e couràs las suas carns en lloch sant, 32  
Ex 29,32  sant, 32 les quals menyaran Aron  e sos fills, e los pans qui són en lo  
Ex 29,32  quals menyaran Aron e sos fills,  e los pans qui són en lo canestell en lo  
Ex 29,33  ço que sia agradabla lo sacrifici  e qua santifícan la oferta de lurs mans.  
Ex 29,34  romendran de les carns consagrades  e dels pans entrò al matí, cremaràs lo  
Ex 29,35  he manades a tu, faràs sobra Aron  e sos fills. VII dies consegreràs les mans 
Ex 29,36 consegreràs les mans de aquells, 36  e lo vadell per peccat oferràs per sengles 
Ex 29,36  sengles dies a lurs pardonaments,  e mundaràs l’altar com sacrificaràs a  
Ex 29,36  sobre ell hòstia o sacrifici,  e untaràs aquell en santificació. 37 VII  
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Ex 29,37 VII dies perdonaràs sobra l’altar,  e santificaràs aquell, e serà sant dels  
Ex 29,37  l’altar, e santificaràs aquell,  e serà sant dels sants, e tot hom qui  
Ex 29,37  aquell, e serà sant dels sants,  e tot hom qui toquarà aquell serà  
Ex 29,39 II moltons de II anys, 39 un a matí  e altra al vespra sacrificaràs, 40 e la Xè 
Ex 29,40  e altra al vespra sacrificaràs, 40  e la Xè part de sèmola neta mesclade ab  
Ex 29,40  masura IIIIª part de un sister,  e vi temprat atretal masura matexa [*]. 41 
Ex 29,41  vespra axí com faïst per lo matí,  e faràs la oferta, segons les coses que  
Ex 29,42 42 cor sacrifici és a nostra Senyor  e oferta perdurabla en les vostres  
Ex 29,43  E aquí manaré los fills de Ysrael  e santificarà altar en ma glòria. 44 E  
Ex 29,44  del testament ab l’altar,  e a Aron ab sos fills per ço que  
Ex 29,45  enmig dells fills de Ysrael  e seré Déu d’ells, 46 e sabran que yo só  
Ex 29,46  de Ysrael e seré Déu d’ells, 46  e sabran que yo só lo Senyor Déu d’ells,  
Ex 30,1  eltar per fer perfum de timiama,  e de fust de setim faràs ell, 2 e haurà de 
Ex 30,2  e de fust de setim faràs ell, 2  e haurà de llonch I colze, e altra d’  
Ex 30,2  ell, 2 e haurà de llonch I colze,  e altra d’ampla, axí que venga codrat, e  
Ex 30,2  d’ampla, axí que venga codrat,  e haurà d’alt IIs colzes [*] los seus  
Ex 30,3  IIs colzes [*] los seus corns, 3  e cobriràs ell d’or net, axí dedins com  
Ex 30,3 com per les espatlles entorn d’ell  e los corns, e faràs a ell sercla d’or  
Ex 30,3  entorn d’ell e los corns,  e faràs a ell sercla d’or entorn 4 e dos  
Ex 30,4 e faràs a ell sercla d’or entorn 4  e dos anells d’or sots lo sercla per  
Ex 30,5  barres faràs de fust de setim  e cobrir-les-has d’or. 6 E posaràs,  
Ex 30,6  ell devant, l’altar contra lo vel  e lo cobriment que penge davant l’arque  
Ex 30,8  les llantes ensendrà aquell, 8  e com allogarà aquellas al vespra, ferà  
Ex 30,10  la sanch qui és oferta per peccat,  e perdonarà sobra aquell en les vostres  
Ex 30,12  les sues ànimes a nostre Senyor,  e no serà plagua en ells quant comtats  
Ex 30,18  18 –Tu faràs un vaxell d’aram  e un basí per llevar, e posaràs aquell  
Ex 30,18  d’aram e un basí per llevar,  e posaràs aquell entre lo testimoni del  
Ex 30,18  entre lo testimoni del tabernacla  e altar. E matràs aygua, 19 e llevar-se  
Ex 30,19  e altar. E matràs aygua, 19  e llevar-se-n’ha Aron e sos fills les 
Ex 30,19  19 e llevar-se-n’ha Aron  e sos fills les mans e los peus 20 con  
Ex 30,19  -n’ha Aron e sos fills les mans  e los peus 20 con deuran intrar en lo  
Ex 30,20  en lo tabernaccla del testimoni  e com se deuran ajustar a l’altar per ço  
Ex 30,21  múyran. E serà fur de setgla a ell  e a se samensa per successions. 22 E parlà 
Ex 30,23  Primerament almesch D cicles,  e canella CCL sicles, e canella qui és  
Ex 30,23  D cicles, e canella CCL sicles,  e canella qui és dita calami CCL sicles,  
Ex 30,24  D sicles en pes del santuari,  e oli de olives net I sister. 25 E  
Ex 30,25  I sister. 25 E configiràs tot açò,  e untaràs d’equest ungüent d’oli sant  
Ex 30,26 untaràs lo tabernacla del testimoni  e la arque del testament, 27 e la taula e  
Ex 30,27  e la arque del testament, 27  e la taula e tots los vaxells seus, e lo  
Ex 30,27  arque del testament, 27 e la taula  e tots los vaxells seus, e lo candalobra e 
Ex 30,27 e la taula e tots los vaxells seus,  e lo candalobra e totes les aÿnes, e l’  
Ex 30,27  los vaxells seus, e lo candalobra  e totes les aÿnes, e l’altar de la  
Ex 30,27  e lo candalobra e totes les aÿnes,  e l’altar de la tamiama 28 e lo  
Ex 30,28  aÿnes, e l’altar de la tamiama 28  e lo holocaust, e lo pitxell e lo bassí, e 
Ex 30,28  de la tamiama 28 e lo holocaust,  e lo pitxell e lo bassí, e totes les  
Ex 30,28  28 e lo holocaust, e lo pitxell  e lo bassí, e totes les universes coses  
Ex 30,28 holocaust, e lo pitxell e lo bassí,  e totes les universes coses que pertanyen  
Ex 30,29 29 E santifiquaràs totes les coses,  e seran sant de sans, e qui toquarà açò  
Ex 30,29  les coses, e seran sant de sans,  e qui toquarà açò serà santificat. 30 E  
Ex 30,30  serà santificat. 30 E untaràs Aron  e sos fills, e santificaràs aquells en  
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Ex 30,30  30 E untaràs Aron e sos fills,  e santificaràs aquells en sacerdots per ço 
Ex 30,32  no farets alra, cor sentificat és  e serà sant a vós. 33 E qualque homa ne  
Ex 30,33  E qualque homa ne conpondrà aytal  e donarà d’ell a estrayn, serà tellat de  
Ex 30,34  coses odorans, axí com són stacte  e ònicha e càlbenum de bona odor, e ensens 
Ex 30,34  axí com són stacte e ònicha  e càlbenum de bona odor, e ensens bé  
Ex 30,34  e ònicha e càlbenum de bona odor,  e ensens bé lluent, aytant de la un com de 
Ex 30,35 aytant de la un com de l’altra, 35  e compondràs-ho ab temiama per rahó de  
Ex 30,35 -ho ab temiama per rahó de untar,  e sia mesclat diligentment e pura, e serà  
Ex 30,35  untar, e sia mesclat diligentment  e pura, e serà molt digna a santificació.  
Ex 30,35  e sia mesclat diligentment e pura,  e serà molt digna a santificació. 36 E de  
Ex 30,36 a santificació. 36 E de açò pendràs  e ratornar-ho-has en soptil pélvora, e 
Ex 30,36  -ho-has en soptil pélvora,  e posaràs aquella devant lo tabernacla del 
Ex 30,36  en lo qual lloch aparré a tu,  e sarà sant dels sants a vós la temiama.  
Ex 30,38  cor sant és de nostre Senyor, 38  e qualsevol homa que ferà semblant odor  
Ex 31,3  nét de Hur, del trip de Judà, 3  e he umplit ell de l’esperit de Déu e da  
Ex 31,3  he umplit ell de l’esperit de Déu  e da saviesa e de entaniment e de sciència 
Ex 31,3  de l’esperit de Déu e da saviesa  e de entaniment e de sciència en tota obra 
Ex 31,3 de Déu e da saviesa e de entaniment  e de sciència en tota obra 4 per  
Ex 31,5  o de marbra o de pedras prasioses,  e de tota divercitat de fusta. 6 E he  
Ex 31,7  a tu: 7 lo tebernacla de amistance  e la arque del testimoni e la claustra que 
Ex 31,7  amistance e la arque del testimoni  e la claustra que desobra ella és, e tots  
Ex 31,7  e la claustra que desobra ella és,  e tots los vaxells del tabernacla, 8 e la  
Ex 31,8  tots los vaxells del tabernacla, 8  e la taula e tots los vaxells, e lo  
Ex 31,8  del tabernacla, 8 e la taula  e tots los vaxells, e lo canelobra molt  
Ex 31,8  8 e la taula e tots los vaxells,  e lo canelobra molt pur ab los seus  
Ex 31,8  molt pur ab los seus vaxells,  e l’altar de la timiama, 9 e de l’  
Ex 31,9  e l’altar de la timiama, 9  e de l’holocaust e tots los vaxells, e’l 
Ex 31,9  de la timiama, 9 e de l’holocaust  e tots los vaxells, e’l pitxell e lo  
Ex 31,9 de l’holocaust e tots los vaxells,  e’l pitxell e lo bací, 10 e les  
Ex 31,9  e tots los vaxells, e’l pitxell  e lo bací, 10 e les vestadures sues santes 
Ex 31,10 vaxells, e’l pitxell e lo bací, 10  e les vestadures sues santes en lo  
Ex 31,10 santes en lo ministre Aron sacerdot  e sos fills per ço que servèsquan en lur  
Ex 31,11 lur ofici en les coses segrades, 11  e lo oli de la unció, e la timiama  
Ex 31,11  segrades, 11 e lo oli de la unció,  e la timiama odorabble en lo santuari.  
Ex 31,12  12 E parlà nostra Senyor a Moysèn  e dix-li: 13 –Parla als fills de Ysrael  
Ex 31,13 -li: 13 –Parla als fills de Ysrael  e digues a ells: “Guordats-vos que’l  
Ex 31,13  colguats, cor senyal és entra mi  e vós en les vostres generacions, per ço  
Ex 31,14  ensutzerà aquell, de mort morrà;  e qui farà en ell obra, perirà la ànima de 
Ex 31,15  15 VI dies farets vostra obra,  e en lo VII, qui és disapta, és rapòs sant 
Ex 31,16  los fills de Ysrael lo disapte  e colguen aquell en lurs generacions; açò  
Ex 31,17 covinensa enpertostemps 17 entra mi  e los fills de Ysrael, e senyal  
Ex 31,17  17 entra mi e los fills de Ysrael,  e senyal enpertostemps, cor en VI dies féu 
Ex 31,17  cor en VI dies féu Déu lo cel  e la terra, e en lo VIIº sessà de la sua  
Ex 31,17  VI dies féu Déu lo cel e la terra,  e en lo VIIº sessà de la sua obra.” 18 E  
Ex 32,1 tardava Moysèn a devallar del munt,  e ajustaren-se tots sobra Aron e  
Ex 32,1  e ajustaren-se tots sobra Aron  e diguéran: –Lleva’t e fes a nós déus qui 
Ex 32,1  sobra Aron e diguéran: –Lleva’t  e fes a nós déus qui vagen devant nós, cor 
Ex 32,2  de les orelles de vostres mullers  e de vostres filles e de les mullers de  
Ex 32,2 vostres mullers e de vostres filles  e de les mullers de vostres fills. 3 E  
Ex 32,3  3 E faéran-ho axí lo pobbla,  e aportaren les orelleres a Aron. 4 E pres 
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Ex 32,4  a Aron. 4 E pres-ho de lurs mans  e gità-hu en la fornal, e féu-se’n un 
Ex 32,4 lurs mans e gità-hu en la fornal,  e féu-se’n un vadell fonadís. E ells  
Ex 32,5  oý açò, adificà altar devant ell,  e alçà sa veu e cridà e dix: –Demà és  
Ex 32,5  altar devant ell, e alçà sa veu  e cridà e dix: –Demà és festa a Déu. 6 E  
Ex 32,5  devant ell, e alçà sa veu e cridà  e dix: –Demà és festa a Déu. 6 E llavaren  
Ex 32,6 festa a Déu. 6 E llavaren-sa matí  e ofariren holocausts e hòsties  
Ex 32,6  -sa matí e ofariren holocausts  e hòsties passificables, e asech-se lo  
Ex 32,6 holocausts e hòsties passificables,  e asech-se lo pobla a menyar e a beura,  
Ex 32,6  e asech-se lo pobla a menyar  e a beura, e llevaren-sa a juguar. 7 E  
Ex 32,6  -se lo pobla a menyar e a beura,  e llevaren-sa a juguar. 7 E parlà nostro 
Ex 32,7  7 E parlà nostro Senyor a Moysèn  e dix: –Vé, devalla, cor lo teu pobla ha  
Ex 32,8  qual adugist de terra de Agipta, 8  e tost se són pertits de la via que  
Ex 32,8  han fet a ci un vadell de scança,  e han-lo adorat e han-li sacrificat, e 
Ex 32,8 vadell de scança, e han-lo adorat  e han-li sacrificat, e han dit: “Aquests 
Ex 32,8 -lo adorat e han-li sacrificat,  e han dit: “Aquests són los déus teus, de  
Ex 32,10  servitut. 10 E are llexe’l a mi,  e la mia ira irixaré contra ells, e deliré 
Ex 32,10  e la mia ira irixaré contra ells,  e deliré ells, e faré a tu en gent gran.  
Ex 32,10 irixaré contra ells, e deliré ells,  e faré a tu en gent gran. 11 E pregà  
Ex 32,11  ab gran forteleza, ab mà fort  e poderosa? 12 ¿E diran los agipcians:  
Ex 32,12  per auciura ells en les montanyes  e per delir-los en la terra?” Rapòs-sa 
Ex 32,12  la terra?” Rapòs-sa la tua ira,  e sies aconortat sobra la maleza de ton  
Ex 32,13  13 Ramembre’t de Abram, de Ysach  e da Jacob, tos servidors, los quals  
Ex 32,13  axí com les estelles del cel,  e la terra aquella de què parlé daré a la  
Ex 32,13  de què parlé daré a la tua sament,  e posseyrets aquella tostemps.” 14 E  
Ex 32,14  14 E aconortà’s nostre Senyor,  e no féu lo mal que havia perlat contra lo 
Ex 32,16  la mà, escrites de cascuna part 16  e fetes de obra de nostra Senyor; éran  
Ex 32,17  17 E oý Jozuè lo brogit del pobla,  e dix a Moysèn: –Crits de batalla oig en  
Ex 32,19  a la posade, ell viu lo vadell  e los balls, e fonch molt irat, e gità les 
Ex 32,19  ell viu lo vadell e los balls,  e fonch molt irat, e gità les taules e  
Ex 32,19  e los balls, e fonch molt irat,  e gità les taules e trenquà aquelles al  
Ex 32,19  fonch molt irat, e gità les taules  e trenquà aquelles al peu del munt. 20 E  
Ex 32,20  20 E pres lo vadell que havien fet  e cremà’l en foch e molch-lo entrò que  
Ex 32,20  que havien fet e cremà’l en foch  e molch-lo entrò que fon ben manut, e  
Ex 32,20 molch-lo entrò que fon ben manut,  e scampà-lo sobra les aygües e donà les  
Ex 32,20  e scampà-lo sobra les aygües  e donà les aygües a beura als fills de  
Ex 32,23  pobla, que és aperallat a mal; 23  e diguéran a mi: “Fé a nós déus qui’ns  
Ex 32,24  qui hage aur?” E portaren or  e aduguéran-lo a mi, e yo gití aquell en 
Ex 32,24  portaren or e aduguéran-lo a mi,  e yo gití aquell en lo foch, e axí’n  
Ex 32,24  a mi, e yo gití aquell en lo foch,  e axí’n aquest vadell. 25 E viu Moysèn  
Ex 32,26  enmig del portal de la alberguada  e dix: –Si nangú és de nostre Senyor,  
Ex 32,27  “L’homa posa coltell a son llats,  e anats e tornats de la una porta entrò a  
Ex 32,27  posa coltell a son llats, e anats  e tornats de la una porta entrò a l’altre 
Ex 32,27  Cascú mat muller o frare o amich  e proïsma seu.” 28 E féran los fills de  
Ex 32,28  Lleví segons la paraula de Moysèn,  e ociéran en aquell dia XXIIIM hòmens. 29  
Ex 32,30  peccat. Yo puyaré a nostra Senyor  e veuré per ventura si poré acabar que us  
Ex 32,31 31 E ratornà Moysèn a nostra Senyor  e dix: –Senyor, prec-ta per aquest  
Ex 32,34  de mon llibra. 34 Tu emperò vé  e digues en aquest pobla ço que he dit a  
Ex 32,34 Vet que lo meu àngel irà devant tu,  e yo en lo dia de mon revidar vesitaré  
Ex 33,1  –Vé, devalla de aquest lloch, tu  e lo teu pobla que traguist de terra de  
Ex 33,1 en la terra que juré a Abram, Ysach  e Jacob, dient: “A le tua sament daré  
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Ex 33,2  per ço que gite’n los cananeus  e’ls amoreus e’ls heteus e’ls faritzeus 
Ex 33,2  gite’n los cananeus e’ls amoreus  e’ls heteus e’ls faritzeus e’ls eveus e 
Ex 33,2 cananeus e’ls amoreus e’ls heteus  e’ls faritzeus e’ls eveus e’ls  
Ex 33,2  e’ls heteus e’ls faritzeus  e’ls eveus e’ls gebuseus, 3 e entres en  
Ex 33,2  heteus e’ls faritzeus e’ls eveus  e’ls gebuseus, 3 e entres en terra fluent 
Ex 33,3  e’ls eveus e’ls gebuseus, 3  e entres en terra fluent de mel e de llet. 
Ex 33,3  3 e entres en terra fluent de mel  e de llet. Jo no puyaré ab tu, cor aquest  
Ex 33,4  lo pobla la peraula mala aquesta,  e ploraren, e no mès nengú son preu sobra  
Ex 33,4  peraula mala aquesta, e ploraren,  e no mès nengú son preu sobra ell. 5 E dix 
Ex 33,5  servitut. Una vegada puyaré ab tu  e deliré a tu. Ya ara depòs lo teu  
Ex 33,7  7 E Moysèn pres son tabernacla  e tes-lo defora la posada, e apellà lo  
Ex 33,7  e tes-lo defora la posada,  e apellà lo nom de aquell «tabernacla de  
Ex 33,8 tabernacla, llevave’s tot lo pobla  e astava cascú a la porta de son pavelló,  
Ex 33,8  cascú a la porta de son pavelló,  e raguordaven [*] Moysèn dentrò al venir  
Ex 33,9  devallava una colona de una nuu  e estava a la porta del tabernacla, e  
Ex 33,9 e estava a la porta del tabernacla,  e perlaven de Moysèn 10 tots los universos 
Ex 33,10  10 tots los universos servidors,  e deyen que colona de nuu estava devant lo 
Ex 33,10  lo tabernacla. E astaven ells aquí  e adoraven defora llurs tabernaccles. 11  
Ex 33,12 –Tu manes que yo amèn aquest pobla,  e no fas a saber a mi quals enviaràs ab  
Ex 33,12  que’ls ma faràs a saber per nom,  e he trobade gràcia devant tu. 13 Donchs,  
Ex 33,13  la tua faç per ço que yo sàpia tu  e trop gràcia devant tos ulls; reguorda  
Ex 33,13  tos ulls; reguorda aquest pobla  e aquesta gent. 14 E dix nostra Senyor:  
Ex 33,14  Senyor: –La mia faç irà devant tu,  e rapòs donaré a tu. 15 E dix Moysèn: –Si  
Ex 33,17  tu has trobade gràcia devant mi,  e tu matex he conagut per nom. 18 E ell  
Ex 33,19  Senyor: –Yo mostraré tot bé a tu,  e apellaré lo nom de nostre Senyor devant  
Ex 33,19  lo nom de nostre Senyor devant tu,  e yo hauré mercè de qui volré, e faré  
Ex 33,19  tu, e yo hauré mercè de qui volré,  e faré misericòrdia a’quell qui’m  
Ex 33,21  dix: –Vet ací és lo lloch ab mi,  e staràs sobra la pedra, 22 e com passarà  
Ex 33,22  ab mi, e staràs sobra la pedra, 22  e com passarà la mia glòria, yo posaré tu  
Ex 33,22  posaré tu en lo forat de la pedra,  e tendré-ta la mia destra entrò que  
Ex 33,23 la mia destra entrò que trespàs, 23  e pendré la mia mà, e veuràs la part  
Ex 33,23 que trespàs, 23 e pendré la mia mà,  e veuràs la part derrera de mi, mas la mia 
Ex 34,1  de pedra aytals com les primeras  e escriu sobre les taules les peraules que 
Ex 34,3  del munt. 3 E nagú no puig ab tu,  e nengun hom no sia vist ab tu en lo munt, 
Ex 34,4  pedra aytals com les altres éran,  e llevà’s de nits, e pujà en lo mont de  
Ex 34,4  altres éran, e llevà’s de nits,  e pujà en lo mont de Senaý, axí com li  
Ex 34,4  com li havia manat nostra Senyor,  e portà ab si les taules. 5 E com devellàs 
Ex 34,6  Senyor Déu misericordiós  e raclamat e passient en moltes  
Ex 34,6 Senyor Déu misericordiós e raclamat  e passient en moltes misericòrdias e  
Ex 34,6  e passient en moltes misericòrdias  e vartader, 7 qui guordes misericòrdias en 
Ex 34,7  guordes misericòrdias en millers,  e perdonant nalet e colpa e peccat, e negú 
Ex 34,7  en millers, e perdonant nalet  e colpa e peccat, e negú devant tu per si  
Ex 34,7  millers, e perdonant nalet e colpa  e peccat, e negú devant tu per si és  
Ex 34,7 e perdonant nalet e colpa e peccat,  e negú devant tu per si és ignossent, qui  
Ex 34,7  iniquitats dels pares en los fills  e sobra fills de fills en la terça e en la 
Ex 34,7  e sobra fills de fills en la terça  e en la quarte generació. 8 E cuytà’s  
Ex 34,8  generació. 8 E cuytà’s Moysèn,  e encorbà’s en terra e adorà, 9 e dix:  
Ex 34,8  ’s Moysèn, e encorbà’s en terra  e adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo trop  
Ex 34,9  e encorbà’s en terra e adorà, 9  e dix: –Senyor, si yo trop gràcia devant  
Ex 34,9  aquest pobla és de dura servitut,  e tolràs-nos les nostres iniquitats e  
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Ex 34,9 tolràs-nos les nostres iniquitats  e nostres peccats, e posseyràs-nos. 10 E 
Ex 34,9  iniquitats e nostres peccats,  e posseyràs-nos. 10 E respòs nostra  
Ex 34,10  nostra Senyor: –Yo faré fermament,  e devant tots yo faré senyals que null  
Ex 34,11  tot ço que vuy he manat a tu,  e yo mateix gitaré devant la tua faç los  
Ex 34,11  devant la tua faç los amoreus  e’ls cananeus e los heteus e’ls  
Ex 34,11  tua faç los amoreus e’ls cananeus  e los heteus e’ls faritzeus e los eveus e 
Ex 34,11 amoreus e’ls cananeus e los heteus  e’ls faritzeus e los eveus e los  
Ex 34,11  e los heteus e’ls faritzeus  e los eveus e los gebuseus. 12 E guarde’t 
Ex 34,11  heteus e’ls faritzeus e los eveus  e los gebuseus. 12 E guarde’t que null  
Ex 34,13  13 mas destroviràs llurs ares  e lurs ymatges [*]. 14 »E no vulles adorar 
Ex 34,14  astrayns. Nostre Senyor és celós,  e lo nom d’ell és Déu sacrificador. 15 No 
Ex 34,15 cor si forniquaves ab los lurs déus  e adoraves les ymatges de aquells, apellar 
Ex 34,16  de les coses sacrificades, 16  e pendries de llurs filles a tos fills, e  
Ex 34,16  de llurs filles a tos fills,  e puys, que aquells qui sarien fornicats  
Ex 34,20 nat de l’aze rahembràs per ovella,  e si no darà lo preu per aquell, serà  
Ex 34,20  primer nat de tos fills raembràs,  e no aparràs devant mi buyt. 21 »VI dies  
Ex 34,21  mi buyt. 21 »VI dies obreràs,  e en lo dia VIIè seçaràs en arar e en  
Ex 34,21  e en lo dia VIIè seçaràs en arar  e en seguar. 22 »E faràs a tu la festa de  
Ex 34,22  de la seguada dels forments,  e la festa cor jo’t rahamí en aquell  
Ex 34,24 24 Com yo gitaré les gens devant tu  e axamplaré ton terma, nengú no envegarà  
Ex 34,24  nengú no envegarà la tua terra,  e tu, puyant, aparra’t devant nostre  
Ex 34,27  aquestes tallaré fermament ab tu  e ab Ysrael. 28 E estech aquí ab nostre  
Ex 34,28  ab nostre Senyor Moysèn XL dies  e XL nits, que no menyà pa ni bagué aygua, 
Ex 34,28  que no menyà pa ni bagué aygua,  e escriví en les taules les X peraules del 
Ex 34,29  abdues les taules del testament,  e no sabia que resplendent fos la sua cara 
Ex 34,30  Senyor. 30 E com lo véran Aron  e los fills de Ysrael ab la cara axí  
Ex 34,34 ab nostre Senyor, ell lo’s levava,  e com axia devant ell, ell lo hy tornava,  
Ex 34,34 axia devant ell, ell lo hy tornava,  e puys perlava ab los fills de Ysrael  
Ex 34,35  axí esclarida, maravallaven-sa,  e com perlava ab ells, ell le’s cobria.  
Ex 35,1  la companiya dels fills de Ysrael  e dix a ells: –Aquestes són les coses que  
Ex 35,2  VIIè dia serà a vós sant, disapte  e repòs de nostra Senyor, e aquell qui  
Ex 35,2  disapte e repòs de nostra Senyor,  e aquell qui farà en ell obra, morrà. 3 No 
Ex 35,5  al Senyor, de tota vostra voluntat  e ab alegra cor ofarits aquells al Senyor: 
Ex 35,5  cor ofarits aquells al Senyor: or  e argent e aram 6 e blau e porpra e color  
Ex 35,5  aquells al Senyor: or e argent  e aram 6 e blau e porpra e color vermella, 
Ex 35,6  al Senyor: or e argent e aram 6  e blau e porpra e color vermella, e lli  
Ex 35,6 Senyor: or e argent e aram 6 e blau  e porpra e color vermella, e lli tortís e  
Ex 35,6  e argent e aram 6 e blau e porpra  e color vermella, e lli tortís e pèlls de  
Ex 35,6 6 e blau e porpra e color vermella,  e lli tortís e pèlls de cabres, 7 e pells  
Ex 35,6  e color vermella, e lli tortís  e pèlls de cabres, 7 e pells de moltons  
Ex 35,7  e lli tortís e pèlls de cabres, 7  e pells de moltons vermelles [*], e fust  
Ex 35,7 7 e pells de moltons vermelles [*],  e fust de setim, 8 e oli per inluminar e a 
Ex 35,8  vermelles [*], e fust de setim, 8  e oli per inluminar e a cuynar e a  
Ex 35,8  de setim, 8 e oli per inluminar  e a cuynar e a confagir los ungüents e la  
Ex 35,8  8 e oli per inluminar e a cuynar  e a confagir los ungüents e la timiama de  
Ex 35,8  a cuynar e a confagir los ungüents  e la timiama de odor suau, 9 e pedres de  
Ex 35,9  e la timiama de odor suau, 9  e pedres de unicla e pedres presioses a  
Ex 35,9  de odor suau, 9 e pedres de unicla  e pedres presioses a adornar lo hossen e  
Ex 35,9  presioses a adornar lo hossen  e ll’ephot. 10 »E qualquequal que sia  
Ex 35,10  »E qualquequal que sia savi venga  e fasa so que nostre Senyor ha manat, 11  
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Ex 35,11  11 ço és a saber, lo tebernacla  e sa tenda e son cubertor e ses clàvies e  
Ex 35,11  a saber, lo tebernacla e sa tenda  e son cubertor e ses clàvies e ses  
Ex 35,11  e sa tenda e son cubertor  e ses clàvies e ses estaques e ses barres, 
Ex 35,11  tenda e son cubertor e ses clàvies  e ses estaques e ses barres, e ses colones 
Ex 35,11  e ses clàvies e ses estaques  e ses barres, e ses colones e sos pilars,  
Ex 35,11  e ses estaques e ses barres,  e ses colones e sos pilars, 12 e sa arque  
Ex 35,11  e ses barres, e ses colones  e sos pilars, 12 e sa arque e ses perxes e 
Ex 35,12  e ses colones e sos pilars, 12  e sa arque e ses perxes e la claustra e la 
Ex 35,12 colones e sos pilars, 12 e sa arque  e ses perxes e la claustra e la cuberta  
Ex 35,12  pilars, 12 e sa arque e ses perxes  e la claustra e la cuberta del cubertor,  
Ex 35,12 sa arque e ses perxes e la claustra  e la cuberta del cubertor, 13 e la taula e 
Ex 35,13  e la cuberta del cubertor, 13  e la taula e ses perxes e totes les eynes, 
Ex 35,13 cuberta del cubertor, 13 e la taula  e ses perxes e totes les eynes, e los pans 
Ex 35,13  13 e la taula e ses perxes  e totes les eynes, e los pans de  
Ex 35,13  e ses perxes e totes les eynes,  e los pans de proposició, 14 e lo  
Ex 35,14 eynes, e los pans de proposició, 14  e lo canelobra de la luminària [*], 15 e  
Ex 35,15  canelobra de la luminària [*], 15  e la ara del perfum [*] dels odoraments e  
Ex 35,15  ara del perfum [*] dels odoraments  e lo cubertor de la porta a le porta del  
Ex 35,16 porta a le porta del tabernacla, 16  e la ara de l’holocaust, e la gratadora  
Ex 35,16  16 e la ara de l’holocaust,  e la gratadora de l’aram e ses perxes  
Ex 35,16  e la gratadora de l’aram  e ses perxes [*], e lo pitxell e lo bací,  
Ex 35,16  de l’aram e ses perxes [*],  e lo pitxell e lo bací, 17 e les curtines  
Ex 35,16 aram e ses perxes [*], e lo pitxell  e lo bací, 17 e les curtines de la cort, e 
Ex 35,17  [*], e lo pitxell e lo bací, 17  e les curtines de la cort, e ses colones e 
Ex 35,17 bací, 17 e les curtines de la cort,  e ses colones e sos pilars, e lo cubertor  
Ex 35,17  curtines de la cort, e ses colones  e sos pilars, e lo cubertor del pilar del  
Ex 35,17  cort, e ses colones e sos pilars,  e lo cubertor del pilar del portal de la  
Ex 35,18 del pilar del portal de la cort, 18  e les estaques del tabernacla e les  
Ex 35,18  18 e les estaques del tabernacla  e les estaques de la cort e lurs cordes,  
Ex 35,18  e les estaques de la cort  e lurs cordes, 19 e los draps del lli a  
Ex 35,19  de la cort e lurs cordes, 19  e los draps del lli a servitut de la  
Ex 35,19  del lli a servitut de la santadat,  e los draps de la santadat a Aron, al  
Ex 35,19  de la santadat a Aron, al primer,  e lo drap de sos fills a servir a mi axí  
Ex 35,21  fills de Ysrael devant Moysès, 21  e ofariren de bona voluntat e devota les  
Ex 35,21  21 e ofariren de bona voluntat  e devota les promícies a nostre Senyor, a  
Ex 35,22  santes vestidures. 22 E los hòmens  e les fembres aportàran braçaleres e  
Ex 35,22  e les fembres aportàran braçaleres  e anells d’or e orelleras e nasals, e  
Ex 35,22 aportàran braçaleres e anells d’or  e orelleras e nasals, e tots vaxels d’or, 
Ex 35,22  e anells d’or e orelleras  e nasals, e tots vaxels d’or, tot ho  
Ex 35,22  anells d’or e orelleras e nasals,  e tots vaxels d’or, tot ho ofariren a  
Ex 35,23 si nagú havia †quassats†, ne porpre  e color vermella, ne blau, ne coyrs de  
Ex 35,23  ne blau, ne coyrs de guodemessins  e pèlls de cabres ne pells de moltons  
Ex 35,24  ni de aram, tot ho ofariren a Déu,  e tot lenyam de setim per fer diverses  
Ex 35,25 fembres aportaren de bon cor jasins  e boquines e propra e color vermella e  
Ex 35,25  de bon cor jasins e boquines  e propra e color vermella e pells  
Ex 35,25  bon cor jasins e boquines e propra  e color vermella e pells vermelles 26 e  
Ex 35,25  boquines e propra e color vermella  e pells vermelles 26 e pèlls de cabres;  
Ex 35,26 color vermella e pells vermelles 26  e pèlls de cabres; tot açò faeren per lur  
Ex 35,27  prínceps ofariren pedres de unicla  e perles demunt lo mitra e la cassula, 28  
Ex 35,27  de unicla e perles demunt lo mitra  e la cassula, 28 e coses bé odorants, e  
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Ex 35,28  demunt lo mitra e la cassula, 28  e coses bé odorants, e oli a ops de la  
Ex 35,28 la cassula, 28 e coses bé odorants,  e oli a ops de la luminària, e aprés a  
Ex 35,28  e oli a ops de la luminària,  e aprés a preparar los ungüents e la  
Ex 35,28  e aprés a preparar los ungüents  e la timiama de suau odor a compondra. 29  
Ex 35,29  a compondra. 29 Tots los hòmens  e les fembres ab pensa devota ofariren  
Ex 35,29  nostre Senyor per mà de Moysèn,  e tots los fills de Ysrael volentarosos  
Ex 35,31  nét de Hur, del trip de Judà, 31  e ha complit ell de l’esperit sant de Déu 
Ex 35,31  ell de l’esperit sant de Déu  e de saviesa e de enteniment e de sciència 
Ex 35,31 l’esperit sant de Déu e de saviesa  e de enteniment e de sciència en tota  
Ex 35,31 de Déu e de saviesa e de enteniment  e de sciència en tota doctrina, 32 a  
Ex 35,32  en tota doctrina, 32 a cogitar  e a fer la obra en aur e en argent e en  
Ex 35,32 32 a cogitar e a fer la obra en aur  e en argent e en aram, 33 e entratallar  
Ex 35,32  e a fer la obra en aur e en argent  e en aram, 33 e entratallar pedres, e en  
Ex 35,33  en aur e en argent e en aram, 33  e entratallar pedres, e en obra de fusta.  
Ex 35,33 e en aram, 33 e entratallar pedres,  e en obra de fusta. E tot ço que pot esser 
Ex 35,35  per ço que fesen la obra brondade  e tallade [*], axí de blau [*] com en  
Ex 35,35  de blau [*] com en color vermella  e en lli, tixén e fayent tota obra nova  
Ex 35,35  en color vermella e en lli, tixén  e fayent tota obra nova que atrobava.  
Ex 36,1  Capítol XXXVII 1 E faheren Bestell  e Holiap e tots los hòmens savis als quals 
Ex 36,1 XXXVII 1 E faheren Bestell e Holiap  e tots los hòmens savis als quals Déu donà 
Ex 36,1  savis als quals Déu donà savieza  e entaniment que sabessen fer la obra de  
Ex 36,2  2 E com los apellàs Moysèn a ells,  e encara a tots los hòmens ensemps als  
Ex 36,2 als quals havia Déu donade saviesa,  e encara aquells qui de grat s’hi ofarien 
Ex 36,3  tot dia venia lo pobla per lo matí  e ofarien llurs vots e llurs promeses. 4  
Ex 36,3  per lo matí e ofarien llurs vots  e llurs promeses. 4 Per la qual cosa los  
Ex 36,5 muntiplicaven, venguéran 5 a Moysèn  e digueren: –Més ofer lo pobla que no’ns  
Ex 36,7  7 cor ço que era ofarit bastava  e sobrebundava. 8 E faéran tots los savis  
Ex 36,8  X cortines de lli tortís  e blau e porpra e color vermella †e  
Ex 36,8  X cortines de lli tortís e blau  e porpra e color vermella †e capitells† e  
Ex 36,8  de lli tortís e blau e porpra  e color vermella †e capitells† e obra  
Ex 36,8  e blau e porpra e color vermella  †e capitells† e obra brodada, 9 de les  
Ex 36,8  e color vermella †e capitells†  e obra brodada, 9 de les quals la un havia 
Ex 36,9 la un havia de llonch XXVIII colzes  e de ampla IIII colzes, e totes les  
Ex 36,9  colzes e de ampla IIII colzes,  e totes les cortines éran de aquesta  
Ex 36,10  sinch cortines la una a l’altra,  e les altres V ajunyí atrecí d’altra  
Ex 36,13  que havien cascuna L anses,  e axí a cade llats de cortina ell féu L  
Ex 36,13  or per ço que’s junyisen ensemps  e que fessen un tabernaccla, e fou fet un  
Ex 36,13  e que fessen un tabernaccla,  e fou fet un tabernaccla. 14 E féu a  
Ex 36,15  lo traginat del tabernaccla, 15  e havia cascuna de lonch XXX colzes, e  
Ex 36,15  havia cascuna de lonch XXX colzes,  e IIII d’ampla, e totes axí éran de una  
Ex 36,15  lonch XXX colzes, e IIII d’ampla,  e totes axí éran de una matexa masura. 16  
Ex 36,16 De les quals ell junyí V a una part  e VI a l’altra. 17 E féu, en cascuna d’  
Ex 36,17  d’elles, L bagues en les unes,  e L en les altres, per ço que ensemps sa  
Ex 36,18  d’aram per conguoyir la tenda  e que fos fet de totes les XI una. 19 E  
Ex 36,19  de pells de moltons envermellides,  e altra cubertor que estigués demont  
Ex 36,21  de fust de setim estans; 21  e era la llonguesa de la taula de X  
Ex 36,21  llonguesa de la taula de X colzes,  e d’ampla un colze e mig. 22 II  
Ex 36,21  de X colzes, e d’ampla un colze  e mig. 22 II encastadures –uns tornets–  
Ex 36,22  que’s junyís la una ab l’altra;  e axí ho féu en totes les taules del  
Ex 36,28  vers la mar, posà VI taules 28  e II per sengles angles del tabernaccla  
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Ex 36,29  quals éran juntes dalt tro a baix,  e la una banda feya ajustar a sa par, e  
Ex 36,29 la una banda feya ajustar a sa par,  e axí ho féu de cascuna part per los  
Ex 36,30  que fosen VIII ensemps les taules  e que haguessen XVI colones de argent, II  
Ex 36,32 de lha un llats del tabernaccla, 32  e V altres [*] barres de la part de ponent 
Ex 36,34  aquestes taules sien daurades,  e les colones, argentades, e los cercles  
Ex 36,34  e les colones, argentades,  e los cercles dèvan esser fets d’or, per  
Ex 36,35  or. 35 E féran la claustra de blau  e de grana e de color vermella e de lli  
Ex 36,35  la claustra de blau e de grana  e de color vermella e de lli tortís, obra  
Ex 36,35 blau e de grana e de color vermella  e de lli tortís, obra brodade e vayra e  
Ex 36,35  e de lli tortís, obra brodade  e vayra e destincta, 36 e IIII colones  
Ex 36,35 de lli tortís, obra brodade e vayra  e destincta, 36 e IIII colones [*], ab  
Ex 36,36  brodade e vayra e destincta, 36  e IIII colones [*], ab llurs capitells,  
Ex 36,36  capitells, totes cubertes d’or,  e los fonaments †quaix a manera de pilars  
Ex 36,38 de pilars feren de aram†. 37 [*] 38  e les colones [*] e cobrí-les totes d’  
Ex 36,38  aram†. 37 [*] 38 e les colones [*]  e cobrí-les totes d’or, e llurs  
Ex 36,38  [*] e cobrí-les totes d’or,  e llurs fonaments, ço és, so en què ells  
Ex 37,1  la arque de fust de setim,  e hach de llonch II colzes e mig [*] d’  
Ex 37,1  setim, e hach de llonch II colzes  e mig [*] d’ampla, e d’alt I colze e  
Ex 37,1  II colzes e mig [*] d’ampla,  e d’alt I colze e mig. E cobrí-la tota  
Ex 37,1  mig [*] d’ampla, e d’alt I colze  e mig. E cobrí-la tota de pur or, dedins 
Ex 37,1 E cobrí-la tota de pur or, dedins  e defora. 2 E féu a’quella un cercla d’  
Ex 37,3 a’quella un cercla d’or entorn, 3  e fermà IIII anells d’or per angles d’  
Ex 37,6 una claustra tot entorn de pur aur,  e havia de llonch II colzes e mig, e I  
Ex 37,6  aur, e havia de llonch II colzes  e mig, e I colze e mig d’ampla. 7 E féu  
Ex 37,6  e havia de llonch II colzes e mig,  e I colze e mig d’ampla. 7 E féu II  
Ex 37,6  llonch II colzes e mig, e I colze  e mig d’ampla. 7 E féu II xerobins de pur 
Ex 37,8  posà en la sumitat de la una part,  e l’altra en la sumitat de l’altra part; 
Ex 37,10  E féu una taula de fust de sethim,  e havia de llonch II colzes, e d’ampla un 
Ex 37,10  e havia de llonch II colzes,  e d’ampla un colze, e d’alt I colze e  
Ex 37,10  II colzes, e d’ampla un colze,  e d’alt I colze e mig, 11 e cobrí-la de 
Ex 37,10 d’ampla un colze, e d’alt I colze  e mig, 11 e cobrí-la de or pur. E féu a  
Ex 37,11  colze, e d’alt I colze e mig, 11  e cobrí-la de or pur. E féu a ella orla  
Ex 37,12  12 en la qual orla havia corona  e cercla tot d’or [*], tot entorn, de  
Ex 37,12  tot entorn, de ampla de IIII dits,  e sobra aquella havia altra corona d’or.  
Ex 37,15  barres féu de fust de setim,  e foren totes cubertes de or. 16 E los  
Ex 37,17  de la cana del qual prosaÿen poms  e flos, 18 VI en cascun llats, havia III  
Ex 37,18  havia III canons, IIIs d’una part  e IIIs d’altra. 19 E havia en cascun canó 
Ex 37,19  a manera de nou, ab flos ensemps  e ab liris; e en l’altra canó havia  
Ex 37,19 de nou, ab flos ensemps e ab liris;  e en l’altra canó havia atressí III poms  
Ex 37,19  a manera de nou, ab flos ensemps  e ab lliris; e aquesta matexa obra era en  
Ex 37,19  nou, ab flos ensemps e ab lliris;  e aquesta matexa obra era en tots los VI  
Ex 37,20 IIII poms a manera de nous, ab flos  e ab lliris en cascú, 21 e les flos éran  
Ex 37,21  ab flos e ab lliris en cascú, 21  e les flos éran sots los canons per III  
Ex 37,22 VI canons qui partexen [*] asta, 22  e les flos d’equel canó mateix, e de tots 
Ex 37,22 22 e les flos d’equel canó mateix,  e de tots los altres eren [*] d’or net.  
Ex 37,23  23 E féu atressí VII llànties [*]  e sos ensensés d’or net. 24 E pasava lo  
Ex 37,25  a le timiama, de fust de sethim,  e havia de cascun quadra I colze, e d’alt 
Ex 37,25  e havia de cascun quadra I colze,  e d’alt II colzes, e en cascun angle axia 
Ex 37,25 quadra I colze, e d’alt II colzes,  e en cascun angle axia un corn. 26 E cobrí 
Ex 37,26  aquell tot de aur net, son terrat  e ses parets tot entorn e sos corns. 27 E  
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Ex 37,26  son terrat e ses parets tot entorn  e sos corns. 27 E féu axí una corona d’or 
Ex 37,27  axí una corona d’or tot entorn,  e II anells d’or sobra la corona per  
Ex 37,27 per ço que passacen perxes per ells  e que poguecen l’altar portar. 28 E les  
Ex 37,28 E les barres féu de fust de sethim,  e cobrí-les de llata d’or. 29 E componé 
Ex 37,29 l’oli de la untura de santificació  e la timiama de l’odorament molt nèdeu  
Ex 38,1  de holocaust de fust de sethim,  e havia de cascun quadre V colzes, e III  
Ex 38,1  e havia de cascun quadre V colzes,  e III d’alt, 2 del qual axien corns en  
Ex 38,2  qual axien corns en cascun angle,  e cobrí aquell de llaunes d’aram. 3 E  
Ex 38,3  diverses vaxells, axí com olles  e cubertores e mortés e llosses e  
Ex 38,3 vaxells, axí com olles e cubertores  e mortés e llosses e semblants, e  
Ex 38,3 axí com olles e cubertores e mortés  e llosses e semblants, e ensencés, e  
Ex 38,3  e cubertores e mortés e llosses  e semblants, e ensencés, e tanalles. Tot  
Ex 38,3  e mortés e llosses e semblants,  e ensencés, e tanalles. Tot açò féu de  
Ex 38,3  e llosses e semblants, e ensencés,  e tanalles. Tot açò féu de aram. 4 E féu  
Ex 38,5  fou atressí [*] de aram [*]; 5  e féu a la sotana part de la ara IIII  
Ex 38,6  6 les quals féu de fust de sethim  e cobrí-les de llaunes de aram, 7 e mès  
Ex 38,7 e cobrí-les de llaunes de aram, 7  e mès les perxes en los anells sobra lo  
Ex 38,7 sòlit, ans era concavat, de taules,  e dintra vach. 8 E féu lo pitxer e lo bací 
Ex 38,8  e dintra vach. 8 E féu lo pitxer  e lo bací de aram dels spills de les  
Ex 38,10  de lli tortís, de C colzes, 10  e XX colones de aram ab lurs fonaments, e  
Ex 38,10  colones de aram ab lurs fonaments,  e los caps de les colones e tots los  
Ex 38,10  e los caps de les colones  e tots los corballons éran de argent. 11  
Ex 38,11  era la tenda ab les colones  e ab los fonaments e ab los caps de les  
Ex 38,11  ab les colones e ab los fonaments  e ab los caps de les colones, tot era de  
Ex 38,11  tot era de una matexa mesura,  e les obres éran de matall. 12 E de la  
Ex 38,12  foren les cortines de L colzes,  e X colones ab lurs fonaments de aram, e  
Ex 38,12  colones ab lurs fonaments de aram,  e los caps de les colones éran [*] de  
Ex 38,14  éran de L colzes les cortines, 14  e les colones de XV colzes, III de llurs  
Ex 38,17  féu texir de lli tortís, 17  e los fonaments de les colones foren de  
Ex 38,17  de les colones foren de aram,  e les colones e llurs corballons foren [*] 
Ex 38,17  foren de aram, e les colones  e llurs corballons foren [*] de argent  
Ex 38,18  de la cort de obra obrade de blau  e de porpre e de color vermella e lli  
Ex 38,18  de obra obrade de blau e de porpre  e de color vermella e lli tortís, e havia  
Ex 38,18  e de porpre e de color vermella  e lli tortís, e havia de llonch XX colzes, 
Ex 38,18  e de color vermella e lli tortís,  e havia de llonch XX colzes, e d’alt V,  
Ex 38,18  e havia de llonch XX colzes,  e d’alt V, segons la mesura de totes les  
Ex 38,19  19 E lurs colones foren IIII,  e lurs fonaments IIII, e lurs fonaments e  
Ex 38,19  foren IIII, e lurs fonaments IIII,  e lurs fonaments e lurs capitells [*] éran 
Ex 38,19  fonaments IIII, e lurs fonaments  e lurs capitells [*] éran de argent, lurs  
Ex 38,20  lurs fonaments éran de aram, 20  e totes les estaques del tabernacla e de  
Ex 38,20 e totes les estaques del tabernacla  e de la cort entorn foren de aram. 21 E  
Ex 38,23  de Dan, qui era mestra de fusta  e de texir de blau e de porpra e de color  
Ex 38,23  mestra de fusta e de texir de blau  e de porpra e de color vermella e de lli  
Ex 38,23  e de texir de blau e de porpra  e de color vermella e de lli tortís. 24 E  
Ex 38,23  e de porpra e de color vermella  e de lli tortís. 24 E tot l’or qui fou  
Ex 38,24 ofert en dons foren XXVIIII quintàs  e DCCXXX scicles a pes del santuari. 25 E  
Ex 38,25  trespassaren en nombra de XX anys  e més, de DCIIIMªDL pesses. 26 Foren  
Ex 38,26  fetes les colones del sentuari  e la intrade, on penjava lo vel de la  
Ex 38,28 de C quintàs, [*] cascú. 28 E de Mª  e DCCLXXV foren fets los caps de les  
Ex 38,29  29 E foren-hi oferts LXXIIMª  e CCCC quintàs de aram, 30 del qual foren  
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Ex 38,30  del tabernaccla del testimoni,  e l’altar ab lo crivell de l’aram e ab  
Ex 38,30 e l’altar ab lo crivell de l’aram  e ab tots los vaxells que pertanyen a son  
Ex 38,31  31 [*] ab les estaques de la cort  e de la sua intrada. 39,Tit Capítol XL 1 E 
Ex 39,1  39,Tit Capítol XL 1 E de or, blau  e de porpra e de color vermella e de lli  
Ex 39,1  XL 1 E de or, blau e de porpra  e de color vermella e de lli tortís faéran 
Ex 39,1  e de porpra e de color vermella  e de lli tortís faéran draps brodats a obs 
Ex 39,2  a Moysèn. 2 [*] efot [*], de blau  e de porpra e de color vermella e de lli  
Ex 39,2 2 [*] efot [*], de blau e de porpra  e de color vermella e de lli tortís, 3 [*] 
Ex 39,2  e de porpra e de color vermella  e de lli tortís, 3 [*] e tellà †bragues†  
Ex 39,3  vermella e de lli tortís, 3 [*]  e tellà †bragues† d’or, e cusiren-les  
Ex 39,3  3 [*] e tellà †bragues† d’or,  e cusiren-les ab fill qui fos entra blau 
Ex 39,3  -les ab fill qui fos entra blau  e entra la porpra e entra la color  
Ex 39,3  fos entra blau e entra la porpra  e entra la color vermella e entra lli, per 
Ex 39,3 la porpra e entra la color vermella  e entra lli, per ço que fessen obra  
Ex 39,3 lli, per ço que fessen obra brodade  e’n poguessen cosir ab les primes colós  
Ex 39,4  primes colós sots son regiment, 4  e II orlles ensemps ajustades de cascun  
Ex 39,6  pedres de unicle encastades en or,  e en elles éran entellats [*] los noms  
Ex 39,7  los noms dels fills de Ysrael, 7  e posà aquelles en los llats sobra los  
Ex 39,8 nobla axí com lo ephot, d’or, blau  e de porpre e de color vermella e de lli  
Ex 39,8  lo ephot, d’or, blau e de porpre  e de color vermella e de lli tortís, 9 e  
Ex 39,8  e de porpre e de color vermella  e de lli tortís, 9 e fo quodrat e dopla,  
Ex 39,9  color vermella e de lli tortís, 9  e fo quodrat e dopla, de mesura de un  
Ex 39,9  e de lli tortís, 9 e fo quodrat  e dopla, de mesura de un palm, 10 e posà  
Ex 39,10  e dopla, de mesura de un palm, 10  e posà en IIII tires pedres preciozes en  
Ex 39,10 ell. En lo primer vers éran sàrdius  e topacis e marachdes; 11 e en la segona,  
Ex 39,10  primer vers éran sàrdius e topacis  e marachdes; 11 e en la segona, carvoncles 
Ex 39,11  sàrdius e topacis e marachdes; 11  e en la segona, carvoncles e safís e  
Ex 39,11  11 e en la segona, carvoncles  e safís e jaspis; 12 e en lo terç,  
Ex 39,11  e en la segona, carvoncles e safís  e jaspis; 12 e en lo terç, lligírius,  
Ex 39,12  carvoncles e safís e jaspis; 12  e en lo terç, lligírius, àchates e  
Ex 39,12 12 e en lo terç, lligírius, àchates  e amatistes; 13 e en lo quart, crisòlits e 
Ex 39,13  lligírius, àchates e amatistes; 13  e en lo quart, crisòlits e unicles e  
Ex 39,13  13 e en lo quart, crisòlits  e unicles e beriŀles; e totes aquestes  
Ex 39,13  e en lo quart, crisòlits e unicles  e beriŀles; e totes aquestes pedres éran  
Ex 39,13  crisòlits e unicles e beriŀles;  e totes aquestes pedres éran encastades en 
Ex 39,16  cadenes d’or net en dobla, 16  e II guanxos qui tanien los anells d’or,  
Ex 39,16  qui tanien los anells d’or,  e posaren II anells d’or sobra cascun  
Ex 39,17 sobra cascun llats de l’hossen, 17  e donacen les cadenes de cascun llats  
Ex 39,17  cascun llats sobirà de l’hossen,  e venguéran tro al muscla, e aquí havia un 
Ex 39,17  hossen, e venguéran tro al muscla,  e aquí havia un anell d’or, 18 e de  
Ex 39,18  e aquí havia un anell d’or, 18  e de aquell anell partien altres II  
Ex 39,18  partien altres II cadenes d’or,  e devallaven per les spatles avall, e  
Ex 39,18 e devallaven per les spatles avall,  e junyían-se en lo ephot, e axí era en  
Ex 39,18  avall, e junyían-se en lo ephot,  e axí era en cascun musclo. 19 E de cascun 
Ex 39,21 obra de tixedor mesclat de blau, 21  e la capulla en la sobirane part contra lo 
Ex 39,21  en la sobirane part contra lo mig,  e havia orla entorn per ço que no s’  
Ex 39,22  talabans del pali magranes de blau  e de porpre e de color vermella e lli  
Ex 39,22  pali magranes de blau e de porpre  e de color vermella e lli tortís, 23 e  
Ex 39,22  e de porpre e de color vermella  e lli tortís, 23 e cascavells de or munde  
Ex 39,23  de color vermella e lli tortís, 23  e cascavells de or munde que posaren entra 
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Ex 39,24  entorn. 24 E los cascavells d’or  e les magranes axí ordonat aportave lo  
Ex 39,25  guonelles de obra texida a Aron  e a sos fills, de lli tortís, 26 e corones 
Ex 39,26  e a sos fills, de lli tortís, 26  e corones ab lurs corns [*], 27 e bragues  
Ex 39,27  26 e corones ab lurs corns [*], 27  e bragues a cascú d’ells, de lli tortís,  
Ex 39,28  a cascú d’ells, de lli tortís, 28  e lo braguer atrecí de lli tortís e de  
Ex 39,28  e lo braguer atrecí de lli tortís  e de blau e de porpra e de color vermella, 
Ex 39,28  atrecí de lli tortís e de blau  e de porpra e de color vermella, obra  
Ex 39,28 de lli tortís e de blau e de porpra  e de color vermella, obra brodada, axí com 
Ex 39,29 or pur a obs de la sagrada †presa†,  e escriviren en ella la obra del sant  
Ex 39,30  la obra del sant nostra Senyor; 30  e estrangueren ab fill blau ab lo mitre,  
Ex 39,31  del tabernacla [*] del testimoni,  e faéran los fills de Ysrael tot ço que  
Ex 39,32  el tabernacla a Moysèn ab la tenda  e ab totes ses eynes, axí com són  
Ex 39,32  ses eynes, axí com són corbayons,  e les taules e ses barres e ses colones e  
Ex 39,32 axí com són corbayons, e les taules  e ses barres e ses colones e sos pilars,  
Ex 39,32  e les taules e ses barres  e ses colones e sos pilars, 33 e ses  
Ex 39,32  taules e ses barres e ses colones  e sos pilars, 33 e ses cubertes dels cuyrs 
Ex 39,33  e ses colones e sos pilars, 33  e ses cubertes dels cuyrs de moltons tints 
Ex 39,33 dels cuyrs de moltons tints en roig  e la cuberta de les pells dells bochs, 34  
Ex 39,34  de les pells dells bochs, 34  e la claustra, e l’arque del testament e  
Ex 39,34  dells bochs, 34 e la claustra,  e l’arque del testament e ses perxes, e  
Ex 39,34  claustra, e l’arque del testament  e ses perxes, e la cuberta, 35 e la taula  
Ex 39,34  arque del testament e ses perxes,  e la cuberta, 35 e la taula e totes ses  
Ex 39,35  e ses perxes, e la cuberta, 35  e la taula e totes ses eynes e lo pa de  
Ex 39,35 perxes, e la cuberta, 35 e la taula  e totes ses eynes e lo pa de proposició,  
Ex 39,35  35 e la taula e totes ses eynes  e lo pa de proposició, 36 e lo canalobra e 
Ex 39,36 ses eynes e lo pa de proposició, 36  e lo canalobra e les llàntees e totes ses  
Ex 39,36 pa de proposició, 36 e lo canalobra  e les llàntees e totes ses eynes, e l’oli 
Ex 39,36  36 e lo canalobra e les llàntees  e totes ses eynes, e l’oli de la  
Ex 39,36  e les llàntees e totes ses eynes,  e l’oli de la lluminària, 37 e la taula  
Ex 39,37  e l’oli de la lluminària, 37  e la taula d’or, e l’oli de la untadura, 
Ex 39,37 la lluminària, 37 e la taula d’or,  e l’oli de la untadura, e lo parfum de la 
Ex 39,37  d’or, e l’oli de la untadura,  e lo parfum de la tamiama, 38 e lo  
Ex 39,38  e lo parfum de la tamiama, 38  e lo cubertor del portal, 39 e l’altar de 
Ex 39,39  38 e lo cubertor del portal, 39  e l’altar de l’aram, [*] e ses perxes e  
Ex 39,39  39 e l’altar de l’aram, [*]  e ses perxes e totes ses eynes, e lo  
Ex 39,39  altar de l’aram, [*] e ses perxes  e totes ses eynes, e lo pitxer e lo bassí, 
Ex 39,39 [*] e ses perxes e totes ses eynes,  e lo pitxer e lo bassí, e les cortines de  
Ex 39,39  e totes ses eynes, e lo pitxer  e lo bassí, e les cortines de la cort e  
Ex 39,39  ses eynes, e lo pitxer e lo bassí,  e les cortines de la cort e ses colones e  
Ex 39,39 lo bassí, e les cortines de la cort  e ses colones e sos pilars, 40 e lo  
Ex 39,39  cortines de la cort e ses colones  e sos pilars, 40 e lo cubertor de la cort  
Ex 39,40 cort e ses colones e sos pilars, 40  e lo cubertor de la cort e ses staques e  
Ex 39,40 pilars, 40 e lo cubertor de la cort  e ses staques e ses cordes, e totes les  
Ex 39,40  cubertor de la cort e ses staques  e ses cordes, e totes les eynes del servey 
Ex 39,40 la cort e ses staques e ses cordes,  e totes les eynes del servey del  
Ex 39,40  eynes del servey del tabernacla,  e la tenda aperellada [*], 41 e draps  
Ex 39,41  e la tenda aperellada [*], 41  e draps brodats a servir en la santadat  
Ex 39,41  a servir en la santadat per Aron  e per sos fills. 42 Cor tot ço que manà  
Ex 40,3  3 E posaràs en aquell la arque  e dresaràs devant aquella lo vel. 4 E  
Ex 40,4  lo vel. 4 E aduràs aquí la taula  e arrezaràs tot son arresament, e posaràs  
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Ex 40,4  e arrezaràs tot son arresament,  e posaràs sobra aquella totes aquelles  
Ex 40,7  E metràs lo pitxell entra l’altar  e lo tabernacla, e umplir-l’has d’  
Ex 40,7  entra l’altar e lo tabernacla,  e umplir-l’has d’aygua. 8 E  
Ex 40,8  sircundiràs la entrada de la tenda  e la place de aquella. 9 »E pendràs de l’ 
Ex 40,9  de aquella. 9 »E pendràs de l’oli  e untar-n’has lo tabernacla ab los seus 
Ex 40,10  per ço que sien santifiquats, 10  e l’altar de l’holocaust e tots los  
Ex 40,10  10 e l’altar de l’holocaust  e tots los vaxells seus, 11 e la ara d’  
Ex 40,11  e tots los vaxells seus, 11  e la ara d’ells, los vaxells seus e totes 
Ex 40,11  e la ara d’ells, los vaxells seus  e totes les coses consagrades, per ço que  
Ex 40,12 defora del tabernacla del testimoni  e sos fills, e com seran llevats ab aygua, 
Ex 40,12  del testimoni e sos fills,  e com seran llevats ab aygua, 13 portaran  
Ex 40,13  per ço que aministren a mi,  e la unció de aquells serà en sacerdotaria 
Ex 40,15  lo primer dia del mes, fo adificat  e adobat lo tabernacla. 16 E dressà Moysèn 
Ex 40,16  16 E dressà Moysèn lo tabernacla,  e adobà sos pilars, e mès ses posts, e  
Ex 40,16  lo tabernacla, e adobà sos pilars,  e mès ses posts, e †donà† ses †derres†, e  
Ex 40,16  adobà sos pilars, e mès ses posts,  e †donà† ses †derres†, e dressà ses  
Ex 40,16  ses posts, e †donà† ses †derres†,  e dressà ses colones, 17 e estès la tenda  
Ex 40,17  †derres†, e dressà ses colones, 17  e estès la tenda sobra lo tabernacla, e  
Ex 40,17 estès la tenda sobra lo tabernacla,  e posà lo cubertor de la tenda demunt, axí 
Ex 40,18 18 E posà lo testimoni en l’arque,  e mès les perxes sobra la arque, e posà la 
Ex 40,18  e mès les perxes sobra la arque,  e posà la cuberta sobra ella. 19 E  
Ex 40,19  aportaren la arque del tabernacla,  e penyà devant aquella lo vel per ço que  
Ex 40,23  devers la part de tramuntana, 23  e ordonà les llantes en llur orda, axí com 
Ex 40,25  devant lo vel de la claustra, 25  e perfumà sobra ell perfum de bona odor,  
Ex 40,27  en l’antrament del tabernacla, 27  e l’altar de l’holocaust en lo vestiari  
Ex 40,27  E ofarien en aquell holocausts  e sacrificis, axí com Déu havia manat. 28  
Ex 40,29 l’altar. 29 E llavaren-se Moysèn  e Aron e sos fills ses mans e sos peus 30  
Ex 40,29  29 E llavaren-se Moysèn e Aron  e sos fills ses mans e sos peus 30 com  
Ex 40,29  Moysèn e Aron e sos fills ses mans  e sos peus 30 com intraren dejús lo  
Ex 40,30  dejús lo traginat de la covinensa  e puyaren a l’altar, axí com manà nostro  
Ex 40,31  lo palau entorn del tabernacla,  e l’altar fonch portat en la tenda. E  
Ex 40,32  cobrí lo tabernacla del testimoni,  e la glòria de nostra Senyor omplí aquell. 
Ex 40,33 la amistance, cor la nuu la cobria,  e la magestat de nostra Senyor corruscant, 
Ex 40,35  de Ysrael en llurs mogudes; 35  e si penyava la nuu, estaven-sa en  
Ex 40,36  cobria lo tabernacla de jorn,  e de nits lo cobria foch, vahent lo pobla  
Lv 1,1  Capítol primer 1 E apellà Moysèn  e parlà a ell nostre Senyor del tabernacla 
Lv 1,1 Senyor del tabernacla del testimoni  e dix: 2 –Parla als fills de Ysrael e  
Lv 1,2 e dix: 2 –Parla als fills de Ysrael  e digues a ells: »Homa qui oferrà de  
Lv 1,2  Senyor, de les bèsties, dels bous  e de les ovelles sacrificarets vostres  
Lv 1,4  que plàcia ell a nostre Senyor; 4  e posarà la mà sobra lo holocaust, desobra 
Lv 1,4  lo holocaust, desobra lo seu cap,  e serà pus acceptable e a ell pus  
Lv 1,4  lo seu cap, e serà pus acceptable  e a ell pus profitós. 5 E deguollaran lo  
Lv 1,5  lo vadell devant nostre Senyor,  e offarran los fills de Aron, sacerdots,  
Lv 1,6  6 E con lo holocaust serà escorxat  e serà eslomblat de sos menbres, 7 posar- 
Lv 1,8  de llenya debans conponides, 8  e los [*] que són tallats seran demunt  
Lv 1,8  demunt ordonats, enperò lo cap  e tot ço de dins, axí com la fraxura 9 e  
Lv 1,9  ço de dins, axí com la fraxura 9  e los budells e los peus, seran bé llevats 
Lv 1,9  axí com la fraxura 9 e los budells  e los peus, seran bé llevats en aygua; e  
Lv 1,9  peus, seran bé llevats en aygua;  e posarà açò lo secerdot sobra l’altar en 
Lv 1,10 si de les ovelles és son sacrifici,  e de moltons e de cabres, lo holocaust sia 
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Lv 1,10  és son sacrifici, e de moltons  e de cabres, lo holocaust sia d’un ayn, e 
Lv 1,10 cabres, lo holocaust sia d’un ayn,  e ofiran-lo sens màculla, 11 e sia  
Lv 1,11 ayn, e ofiran-lo sens màculla, 11  e sia deguollat al llats de l’altar qui  
Lv 1,11  raguorda [*] davant nostre Senyor,  e los fills de Aron giten la sanch de  
Lv 1,12 de aquell sobra l’altar entorn, 12  e depertesquen los menbres e lo cap e sa  
Lv 1,12  12 e depertesquen los menbres  e lo cap e sa fraxura, e pòsan-ho sobra  
Lv 1,12 e depertesquen los menbres e lo cap  e sa fraxura, e pòsan-ho sobra llenya en 
Lv 1,12  los menbres e lo cap e sa fraxura,  e pòsan-ho sobra llenya en guisa que ho  
Lv 1,13 crem lo foch; 13 emperò los budells  e los peus llaveran ab aygua e sacrificar  
Lv 1,13  e los peus llaveran ab aygua  e sacrificar-ho-han sobra l’altar en  
Lv 1,13 -han sobra l’altar en holocaust,  e açò és molt suau odor a nostre Senyor.  
Lv 1,14  al Senyor, axí com de tortres  e de colomins, 15 ofiren aquells los  
Lv 1,15  aquells los sacerdots a l’altar,  e torcen-li al coll axí que sia trencat  
Lv 1,15  coll axí que sia trencat lo cuyr,  e lléxan decórrer la sanch sobra l’altar  
Lv 1,16  l’altar a la part de la ara, 16  e giten lo guavaig e la ploma fora de l’  
Lv 1,16  de la ara, 16 e giten lo guavaig  e la ploma fora de l’altar, e le plage de 
Lv 1,16  e la ploma fora de l’altar,  e le plage de orient, en lo loch on solen  
Lv 1,17  ne ab ferra partirà aquella;  e perfumar-n’ha sobra l’altar ab la  
Lv 1,17  lo foch posade. Açò és holocaust  e oferena de suau odor a nostra Senyor.  
Lv 2,1  Senyor, sèmola serà la sua oferta,  e git demunt ella oli, e posa-hy ensens, 
Lv 2,1  sua oferta, e git demunt ella oli,  e posa-hy ensens, 2 e portar-la-ha  
Lv 2,2  ella oli, e posa-hy ensens, 2  e portar-la-ha als fills d’Aron,  
Lv 2,2 la un prenga lo puyn ple de sèmolla  e oli e molt ensens, e face lo prevera  
Lv 2,2 prenga lo puyn ple de sèmolla e oli  e molt ensens, e face lo prevera perfum  
Lv 2,2 ple de sèmolla e oli e molt ensens,  e face lo prevera perfum sobra la ara per  
Lv 2,2  sobra la ara per ramenbrance,  e és perfum e sacrifici de plasent odor a  
Lv 2,2 la ara per ramenbrance, e és perfum  e sacrifici de plasent odor a nostre  
Lv 2,3 romandrà del sacrifici serà de Aron  e de sos fills, e serà sant dels sants de  
Lv 2,3  serà de Aron e de sos fills,  e serà sant dels sants de les ofertes de  
Lv 2,6 [*] 6 departiràs aquella menudement  e scamparàs demont oli. 7 »E si la  
Lv 2,7 serà de †tenor† agualment de sèmola  e de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a  
Lv 2,8  ço que oferràs a nostre Senyor  e lliurar-ho-has [*] als sacerdots. 9  
Lv 2,9  prenga lo mamorial del sacrifici  e ofire’l sobra l’altar, en odor de  
Lv 2,10 cosa romandrà de allò, serà de Aron  e de sos fills, sants dels sants de les  
Lv 2,12  d’equelles ofertes offarrets  e lurs dons, e [*] sien compostes sobra l’ 
Lv 2,12  ofertes offarrets e lurs dons,  e [*] sien compostes sobra l’altar en  
Lv 2,14  torraràs aquelles al foch,  e puys les engrunaràs axí com a far, e axí 
Lv 2,14  puys les engrunaràs axí com a far,  e axí oferràs les tues promícies a nostre  
Lv 2,15  Senyor. 15 E scamparàs demunt oli  e ensens posaràs demunt, cor oferta de  
Lv 2,16  de la oferta, axí com és del far  e de l’oli, e de tot l’ensens, cor  
Lv 2,16  axí com és del far e de l’oli,  e de tot l’ensens, cor sacrifici és a  
Lv 3,2  lo pus net devant nostre Senyor, 2  e pos la mà sobra lo cap del seu  
Lv 3,2  mà sobra lo cap del seu sacrifici,  e deguollarà aquell en la intrade del  
Lv 3,2  en la intrade del tabernacla,  e los fills de Aron, sacerdots, scampen la 
Lv 3,3  la sanch entorn de l’altar, 3  e ofiren de la deguolladura del  
Lv 3,3 a nostra Senyor, lo grex de la tela  e lo grex tot qui dins ell és 4 en abdós  
Lv 3,4 dins ell és 4 en abdós los ronyons,  e en los lombles, e en totes les parts de  
Lv 3,4  los ronyons, e en los lombles,  e en totes les parts de dins, 5 de tot açò 
Lv 3,5 altar, posat demunt de les llenyes,  e lo foch dejús posat, en oferta en odor  
Lv 3,6  si la llur oferta serà de ovelles  e la deguolladura serà per pasificament,  
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Lv 3,6  fembra, aquell qui offerrà complit  e net serà ofert ell. 7 »E si offerran  
Lv 3,8  ço és, en lo cap del sacrifici,  e puys deguoll-lo devant la tenda del  
Lv 3,8 tenda del tabernacla del testimoni,  e los fills de Aron scampen la sanch  
Lv 3,9  la sanch entorn de l’altar, 9  e puys ofiren la deguolladura del  
Lv 3,9 per sacrifice devant nostre Senyor,  e lo grex e la coha complida endret de l’ 
Lv 3,9  devant nostre Senyor, e lo grex  e la coha complida endret de l’os, 10 ab  
Lv 3,10  endret de l’os, 10 ab los ronyons  e ab lo grex que cobre lo ventra, e encara 
Lv 3,10  e ab lo grex que cobre lo ventra,  e encara sobra los llombles e sobra los  
Lv 3,10 ventra, e encara sobra los llombles  e sobra los ronyons tot lo grex de dins  
Lv 3,11  11 lo qual pendran los sacerdots  e posar-l’han sobra lo foch, e feran  
Lv 3,11  e posar-l’han sobra lo foch,  e feran oferta a nostre Senyor. 12 »E si  
Lv 3,12  12 »E si serà cabra la lur oferta  e offarran aquella a nostra Senyor, 13 pos 
Lv 3,13  la sua mà sobra lo cap de aquella  e deguolla en lo tabernacla en la intrade  
Lv 3,13  en la intrade del testimoni,  e los fills de Aron escampen la sanch  
Lv 3,14  la sanch entorn de l’altar, 14  e pendran [*] aquella en past del foch del 
Lv 3,14  en past del foch del dimenge  e lo grex qui cobra lo ventre e [*] tots  
Lv 3,14  e lo grex qui cobra lo ventre  e [*] tots los menbres vidals, 15 e los II 
Lv 3,15  e [*] tots los menbres vidals, 15  e los II llombles ab lo fetge, qui és  
Lv 3,15 és sobra aquells prop de la yllade,  e tot lo grex de dins, 16 pendrà lo  
Lv 3,16 grex de dins, 16 pendrà lo sacerdot  e cremar-ho-ha en foch sobra l’altar  
Lv 3,16  -ho-ha en foch sobra l’altar  e fer-n’ha perfum suau al Senyor. Tot  
Lv 3,17  sanch de tot en tot no mengerets,  e lo grex qui és entorn del pits e aquell  
Lv 3,17  e lo grex qui és entorn del pits  e aquell qui pengen los llombles offarrets 
Lv 4,1 Capítol IIII 1 E parlà Déu a Moysèn  e dix: 2 –Parla als fills de Ysrael:  
Lv 4,2 peccarà per ignorància de sacrifici  e de tots manements que’l Senyor ha manat 
Lv 4,4  del testimoni devant lo Senyor  e posarà la sua mà sobre lo cap de aquell  
Lv 4,4  la sua mà sobre lo cap de aquell  e deguollarà aquell al Senyor. 5 E pendrà  
Lv 4,5  5 E pendrà de la sanch del vadell  e portarà aquella en lo tabernacla del  
Lv 4,6  en lo tabernacla del testimoni, 6  e benyarà son dit en aquella sanch e  
Lv 4,6  e benyarà son dit en aquella sanch  e salpuscar-n’ha VII veguades devant lo  
Lv 4,7  és en lo tabernacla del testament,  e tot l’altra romanent de la sanch  
Lv 4,9  qui és dedins: 9 dels dos llombles  e la tela qui és prop de la yllada, e del  
Lv 4,9 e la tela qui és prop de la yllada,  e del fetge, e totes coses, 10 axí con del 
Lv 4,9  és prop de la yllada, e del fetge,  e totes coses, 10 axí con del sacrifici  
Lv 4,10 con del sacrifici del pasificament,  e farà perfum de açò sobra l’altar dels  
Lv 4,11 altar dels holocausts. 11 E la pell  e totes les carns ab lo cap e ab los peus  
Lv 4,11 la pell e totes les carns ab lo cap  e ab los peus e ab los budells e ab los  
Lv 4,11  les carns ab lo cap e ab los peus  e ab los budells e ab los fems, 12 e ab  
Lv 4,11  cap e ab los peus e ab los budells  e ab los fems, 12 e ab tot lo romanent del 
Lv 4,12  e ab los budells e ab los fems, 12  e ab tot lo romanent del cors traurà fora  
Lv 4,14  lo manament de nostre Senyor, 14  e puys entendrà son peccat, ofira un  
Lv 4,15  a le porta del tabernacla, 15  e posen los vells de Ysrael les mans sobre 
Lv 4,15  lo cap de aquell devant lo Senyor,  e com lo vadell serà deguollat devant  
Lv 4,16  untat prengue de la sanch de aquel  e port-la en lo tabernaccla del  
Lv 4,17 en lo tabernaccla del testimoni, 17  e bany-hi son dit e salpusch-ne VII  
Lv 4,17  testimoni, 17 e bany-hi son dit  e salpusch-ne VII veguades contra lo  
Lv 4,18  lo vell, ço és, la claustra, 18  e de aquella matexa sanch pos en los corns 
Lv 4,18  en lo tabernacla del testimoni,  e lo romanent de la sanch git prop lo  
Lv 4,19  19 E prenga tot lo seu sèu  e face’n perfum sobra l’altar. 20 E face 
Lv 4,20  aquest vadell com féu del primer;  e preguen per ells los sacerdots, e Déu  
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Lv 4,20  e preguen per ells los sacerdots,  e Déu serà perdonador. 21 Emperò lo vadell 
Lv 4,21  apòrtan-lo fora de la albarguade  e cremen-lo axí com lo primer vadell,  
Lv 4,23  Senyor veda per ignorància, 23  e aprés conexerà son peccat, ofira  
Lv 4,24  de les cabres que sia net, 24  e posa la sua mà sobra lo cap de aquell, e 
Lv 4,24  la sua mà sobra lo cap de aquell,  e puys deguoll-lo en lo lloch on solen  
Lv 4,25  la sanch del sacrifici per peccat  e tinye’n los corns de l’altar de l’  
Lv 4,25  corns de l’altar de l’holocaust,  e lo romanent git al fonament de aquell.  
Lv 4,26  lo perfum ce fa per pasificament,  e praguarà per ell per ço que lo seu  
Lv 4,27  que nostre Senyor vet en la llig  e puxs que se’n llex 28 e que conegua son 
Lv 4,28 en la llig e puxs que se’n llex 28  e que conegua son peccat, ofira una cabra  
Lv 4,29  peccat, ofira una cabra nèdea, 29  e pos la mà sobra lo cap de sa oferena la  
Lv 4,29  sa oferena la qual és per peccat,  e deguoll aquella en lloch de l’  
Lv 4,30  en lloch de l’holocaust, 30  e prenga lo secerdot de la sanch en lo seu 
Lv 4,30  secerdot de la sanch en lo seu dit  e toch-na los corns de l’altar de l’  
Lv 4,30  corns de l’altar de l’holocaust,  e lo romanent git en lo fonament de  
Lv 4,31 pendra los sacrificis pasificables,  e perfumar-n’has sobra l’altar en odor 
Lv 4,31  en odor de suavitat al Senyor,  e preguerà per aquell e serà-li  
Lv 4,31  al Senyor, e preguerà per aquell  e serà-li pardonat. 32 »E si lo moltó  
Lv 4,33  ovella que aportarà sia nàdea, 33  e pos la mà sobra lo cap de aquella e  
Lv 4,33 e pos la mà sobra lo cap de aquella  e deguolla-la en lo loch on solien  
Lv 4,34  sacerdot de la sanch en lo seu dit  e tinye’n los corns de l’altar dels  
Lv 4,34  corns de l’altar dels holocausts,  e lo romanent git al fonament de aquell.  
Lv 4,35  de aquell. 35 E prengua lo sèu  e face d’ell axí com se sol fer del sèu  
Lv 4,35 qui és sacrificat per pasificament,  e sia cremat sobra l’altar en ensens a  
Lv 4,35 l’altar en ensens a nostre Senyor,  e prech per aquell e per son peccat, e  
Lv 4,35 a nostre Senyor, e prech per aquell  e per son peccat, e llurs peccats li seran 
Lv 4,35  prech per aquell e per son peccat,  e llurs peccats li seran perdonats. 5,Tit  
Lv 5,1  V 1 »E si ànima peccadora peccarà  e oyrà la veu de sagrament e serà  
Lv 5,1  peccarà e oyrà la veu de sagrament  e serà testimoni que ell ho oý o hu viu o  
Lv 5,2 matexa o per alguna altra reptília,  e serà oblidade la sua inmundícia, mala és 
Lv 5,2 oblidade la sua inmundícia, mala és  e deu esser lexada. 3 »E si algú toquarà  
Lv 5,3  les sutzures que ensutzar solen  e li serà oblidat e puys ho conexerà,  
Lv 5,3  ensutzar solen e li serà oblidat  e puys ho conexerà, digna és de colpa. 4  
Lv 5,4  és de colpa. 4 »Ànima qui jurarà  e mourà sos lavis a mantir o a mal o a bé, 
Lv 5,4  sos lavis a mantir o a mal o a bé,  e en aquell jurament afermarà sa paraula  
Lv 5,4  afermarà sa paraula oblidadement  e aprés entendrà la arrada, 5 face  
Lv 5,6  I anyell del folcat o I cabra,  e orerà per ell lo sacerdot e per son  
Lv 5,6  cabra, e orerà per ell lo sacerdot  e per son peccat. 7 »En altra manera, si  
Lv 5,7  a nostre Senyor, un per lo peccat,  e l’altre per lo holocaust, 8 e donarà  
Lv 5,8  e l’altre per lo holocaust, 8  e donarà aquells al secerdot, lo qual  
Lv 5,8 lo qual ofira lo primer per peccat,  e plom-li lo cap de la part de la serviu 
Lv 5,9  enaxí que no li sia esquinsat, 9  e puys sia deguollat e escamp de la sanch  
Lv 5,9  esquinsat, 9 e puys sia deguollat  e escamp de la sanch de aquell les parets  
Lv 5,9  de aquell les parets de l’altar,  e ço que de la sanch de aquell romandrà  
Lv 5,10  en holocaust axí com solen fer,  e preguarà per ell lo secerdot e per lo  
Lv 5,10 fer, e preguarà per ell lo secerdot  e per lo peccat d’aquell, e serà perdonat 
Lv 5,10 secerdot e per lo peccat d’aquell,  e serà perdonat a ell. 11 »E si no basta  
Lv 5,11  ephí, ço és, un cister, de sèmola,  e no meta en aquella oli, ni ensens no n’ 
Lv 5,12  lo qual ne prengua un plen puyn  e crem-la sobra l’altar en ramenbrance  
Lv 5,13  en ramenbrance de ell qui ofir, 13  e prech per ell, e lo romanent sia del  
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Lv 5,13  ell qui ofir, 13 e prech per ell,  e lo romanent sia del prevera per  
Lv 5,15  15 –Ànima con tractarà falcia  e’n error en aquelles coses qui són del  
Lv 5,15  son peccat un moltó net del folch,  e qui no ho porà fer, II sicles segons lo  
Lv 5,16  segons lo pes del santuari, 16  e de açò que aportarà sa restituesca lo  
Lv 5,16 que aportarà sa restituesca lo dan,  e puys anadesque-hy la Vè part e lliure  
Lv 5,16  e puys anadesque-hy la Vè part  e lliure-ho al sacerdot, lo qual prech  
Lv 5,16  prech per aquell ofirén lo moltó,  e serà perdonat a ell. 17 »Ànima qui  
Lv 5,17  »Ànima qui peccarà per ignorància  e ferà una de les coses que nostre Senyor  
Lv 5,17  que nostre Senyor veda en la llig,  e entendrà la cosa del peccat per la sua  
Lv 5,18 ador per ell, cor no sabent ho féu,  e serà perdonat [*] ell, 19 cor per error  
Lv 6,2  comanda que li serà feta en fe,  e ell l’haurà rahebuda e ell emblarà  
Lv 6,2 feta en fe, e ell l’haurà rahebuda  e ell emblarà aquella, o en alguna manera  
Lv 6,5 enguan volia retenir, entreguament,  e la sinquena part més al senyor al qual  
Lv 6,6  ofira un moltó nàdeu del folch,  e do aquell al sacerdot segons la stimació 
Lv 6,7  prech per ell devant lo Senyor  e perdó a aquell per cascuna cosa que  
Lv 6,9  a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron  e a sos fills: »Aquesta és la lley de lo  
Lv 6,9  en l’altar la nit entrò al matí,  e lo foch serà en aquell matex altar. 10 E 
Lv 6,10  10 E lo sacerdot vesta guonella  e bragues de lli sobre sa carn, e pendrà  
Lv 6,10  e bragues de lli sobre sa carn,  e pendrà les sendres que farà lo foch e  
Lv 6,10 pendrà les sendres que farà lo foch  e posarà aquelles prop de l’altar; 11 e  
Lv 6,11  aquelles prop de l’altar; 11  e puxs despullarà’s aquests draps e  
Lv 6,11  e puxs despullarà’s aquests draps  e vestirà-se’n d’altres, e pendrà les  
Lv 6,11  draps e vestirà-se’n d’altres,  e pendrà les sendres e traurà-les defora 
Lv 6,11 ’n d’altres, e pendrà les sendres  e traurà-les defora de la albergada, e  
Lv 6,11  -les defora de la albergada,  e posar-les-ha en lo lloch net [*]. 12 
Lv 6,12  metén a ell llenya matí tots dies,  e lo holocaust posat, desobra farà perfum  
Lv 6,14  »Aquesta és la lley del sacrifici  e dels prasens que dèvan ofarir los fills  
Lv 6,14  los fills de Aron devant lo Senyor  e devant l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot  
Lv 6,15  I puyn de sèmola mesclada ab oli  e molt ensens, lo qual sia posat sobra la  
Lv 6,15  lo qual sia posat sobra la sèmola,  e fasse perfum de aquell en l’altar en  
Lv 6,16  de odor suau al Senyor; 16  e lo romanent de la sèmola manuch Aron e  
Lv 6,16  romanent de la sèmola manuch Aron  e sos fills meyns de llevat, e mengen-la 
Lv 6,16  Aron e sos fills meyns de llevat,  e mengen-la en lo loch del santuari del  
Lv 6,17  del santuari del tabernaccla; 17  e per ço no serà enfermantat, cor la part  
Lv 6,17  l’ensens en lo santo santorum,  e serà axí com per peccat o per colpa. 18  
Lv 6,18  dels [*] de Aron menyaran ella,  e açò sia fur per tostemps a vostres  
Lv 6,19  santificats. 19 E parlà [*] Moysèn  e dix: 20 –Aquesta és la oferta de Aron e  
Lv 6,20  20 –Aquesta és la oferta de Aron  e de sos fills la qual dèvan ofarir al  
Lv 6,20  perdurable; la miytat per lo matí  e la miytat per lo vespra. 21 La qual  
Lv 6,21  La qual fragiran en paella ab oli,  e oferran aquella calent en odor de  
Lv 6,23  qui del para per dret succeyrà, 23  e tot sacrifici dels sacerdots serà  
Lv 6,23  sacerdots serà consumit de foch,  e nagú no manuch d’equell. 24 E parlà lo  
Lv 6,25  a Moysèn dient: 25 –Parla a Aron  e a sos fills: Aquesta és la ley de la  
Lv 6,28  d’ell serà cuyta, sia trenquat;  e si serà vaxell de coura, sia respat e  
Lv 6,28 si serà vaxell de coura, sia respat  e puys llevat ab aygua. 29 »Tots los  
Lv 6,30  aquell, cor sant dels sants és, 30  e tota la oferena que’s deguoll per  
Lv 7,2  lo holocaust deguollaran  e sacrificaran per la colpa, e la sanch de 
Lv 7,2  e sacrificaran per la colpa,  e la sanch de aquell sia escampade entorn  
Lv 7,3  de l’altar. 3 E ofiren de la coha  e lo grex qui cobren les entràmenes 4 e  
Lv 7,4 lo grex qui cobren les entràmenes 4  e abdozos los ronyons, e lo sèu demont  
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Lv 7,4 entràmenes 4 e abdozos los ronyons,  e lo sèu demont ells, e la tela e aquell  
Lv 7,4  los ronyons, e lo sèu demont ells,  e la tela e aquell del fetge [*], 5 e face 
Lv 7,4  e lo sèu demont ells, e la tela  e aquell del fetge [*], 5 e face’n lo  
Lv 7,5 e la tela e aquell del fetge [*], 5  e face’n lo sacerdot perfum sobre l’  
Lv 7,7  com per peccat és ofert sacrifici,  e axí matex per la colpa; e a cascun  
Lv 7,7  e axí matex per la colpa;  e a cascun sacrifici serà una lley: als  
Lv 7,9  haurà la pell de aquell, 9  e tot sacrifici de sèmola qui serà cuyt en 
Lv 7,9  de sèmola qui serà cuyt en forn  e tot ço que serà cuyt en casola o en  
Lv 7,12  pans sens llevat salguats d’oli,  e foguace aliza untade d’oli, e crespells 
Lv 7,12 oli, e foguace aliza untade d’oli,  e crespells de sèmola fets ab oli per  
Lv 7,13  ab oli per agual mesclament, 13  e pans llevats sacrificarà ab lo sacrifici 
Lv 7,14  I per premícies a nostre Senyor,  e serà dels sacerdots qui estaven en lo  
Lv 7,15  qual ells menyaran en aquell dia,  e no romangue d’ells nenguna cosa tro al  
Lv 7,17  matí, llegut és de menyar-la; 17  e si alguna cosa serà atrobada en lo terç  
Lv 7,18  rebuyade serà sa oferta  e no profitarà a l’ofarent, qui mayorment 
Lv 7,19  menyada, mas sia cremade a foch,  e ço que serà net sia menyat d’ella. 20 E 
Lv 7,21 la cosa de l’homa qui ensutzar pot  e menyarà de aquesta matexa manera les  
Lv 7,23  fills de Ysrael. »Lo sèu dels bous  e de les ovelles e de les cabres no  
Lv 7,23  »Lo sèu dels bous e de les ovelles  e de les cabres no manyarets; 24 lo sèu de 
Lv 7,25  en vostros diversos usos, 25  e si algú mengerà lo sèu qui deu eser  
Lv 7,30  [*]. 30 Tenent en la sua mà lo sèu  e’n l’altra lo pits, devant la porta del 
Lv 7,30  devant la porta del tabernaccla,  e com abdues les coses ofertes a Déu seran 
Lv 7,31 face del sèu perfum sobre l’altar,  e lo pits serà de Aron e dels fills de  
Lv 7,31  l’altar, e lo pits serà de Aron  e dels fills de aquell. 32 E la mà dreta  
Lv 7,33  sacerdots 33 qui oferiren la sanch  e lo sèu; e los fills de Aron hauran en  
Lv 7,33  33 qui oferiren la sanch e lo sèu;  e los fills de Aron hauran en lur part la  
Lv 7,34  dreta. 34 E lo pits de la alsadura  e la cama de la depertidura apartaràs als  
Lv 7,34  del sacrifici de llurs oferenes,  e dar-ho-han a Aron, sacerdot, e als  
Lv 7,34  e dar-ho-han a Aron, sacerdot,  e als fills de aquell en fur del Senyor,  
Lv 7,35  35 »E aquesta és la unció de Aron  e a sos fills dels sacrificis del Senyor  
Lv 7,37 »Aquesta és la lley de l’holocaust  e del sacrifici per peccat e encara per  
Lv 7,37  e del sacrifici per peccat  e encara per colpa e per consagració e per 
Lv 7,37  per peccat e encara per colpa  e per consagració e per sacrificis  
Lv 7,37  encara per colpa e per consagració  e per sacrificis pacificables, 38 les  
Lv 8,2  dient: 2 –Prin Aron ab sos fills  e ab llurs vestedures e ab l’untament de  
Lv 8,2  ab sos fills e ab llurs vestedures  e ab l’untament de l’oli e un vadel per  
Lv 8,2  e ab l’untament de l’oli  e un vadel per peccat e dos moltons e un  
Lv 8,2  de l’oli e un vadel per peccat  e dos moltons e un canestell de pa alís, 3 
Lv 8,2 e un vadel per peccat e dos moltons  e un canestell de pa alís, 3 e ajustaràs  
Lv 8,3  e un canestell de pa alís, 3  e ajustaràs tot lo pobla a le porta [*]. 4 
Lv 8,5  a le porta [*]. 4 [*] defora, 5  e dix: –Aquesta és la paraula que nostre  
Lv 8,6  manà fer. 6 E mantinent ofarí Aron  e sos fills e llevà ells ab aygua, 7 e  
Lv 8,6  E mantinent ofarí Aron e sos fills  e llevà ells ab aygua, 7 e vestí-li lo  
Lv 8,7  sos fills e llevà ells ab aygua, 7  e vestí-li lo vestiment de bisba de lli  
Lv 8,7  -li lo vestiment de bisba de lli  e lo braguer, e vestí a ell lo pali e  
Lv 8,7  de bisba de lli e lo braguer,  e vestí a ell lo pali e demunt li donà lo  
Lv 8,7 e lo braguer, e vestí a ell lo pali  e demunt li donà lo ephot, 8 e senyí a ell 
Lv 8,8  pali e demunt li donà lo ephot, 8  e senyí a ell ab cordes de l’ephot, e ab  
Lv 8,8  senyí a ell ab cordes de l’ephot,  e ab aquelles adobà l’hossen, en lo qual  
Lv 8,8  l’hossen, en lo qual era doctrina  e veritat. 9 E pozà-li la sàvena en lo  
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Lv 8,9  9 E pozà-li la sàvena en lo cap,  e en lo frontal de aquella pozà la llàmina 
Lv 8,10  oli ab lo qual untà lo tabernacla  e tot ço qui és en ell, 11 e santificà  
Lv 8,11  e tot ço qui és en ell, 11  e santificà ells e salpasà sobra l’altar  
Lv 8,11  qui és en ell, 11 e santificà ells  e salpasà sobra l’altar VII veguades, e  
Lv 8,11  sobra l’altar VII veguades,  e untà ell e tots sos vaxells e lo pitxell 
Lv 8,11  l’altar VII veguades, e untà ell  e tots sos vaxells e lo pitxell e son bací 
Lv 8,11  e untà ell e tots sos vaxells  e lo pitxell e son bací per santificar  
Lv 8,11 ell e tots sos vaxells e lo pitxell  e son bací per santificar ells. 12 E gità  
Lv 8,12  12 E gità oli sobra lo cap d’Aron  e untà’l e consagrà’l. 13 E com los  
Lv 8,12  oli sobra lo cap d’Aron e untà’l  e consagrà’l. 13 E com los fills d’ell  
Lv 8,13  vestí’ls de guonelles de lli  e senyí a ells bragués e posà en ells  
Lv 8,13  de lli e senyí a ells bragués  e posà en ells mitra, axí com havia manat  
Lv 8,14  14 E portà un vadell per peccat,  e Aron e sos fills posaren les mans sobre  
Lv 8,14  portà un vadell per peccat, e Aron  e sos fills posaren les mans sobre lo cap  
Lv 8,15 les mans sobre lo cap d’equell, 15  e deguollà aquell. E pres Moysèn la sanch  
Lv 8,15  aquell. E pres Moysèn la sanch  e benyà son dit e tenyí los corns de l’  
Lv 8,15  Moysèn la sanch e benyà son dit  e tenyí los corns de l’altar entorn. E  
Lv 8,16 lo sèu qui era sobra les entràmenes  e sobre lo fetge e sobre los ronyons [*]  
Lv 8,16  les entràmenes e sobre lo fetge  e sobre los ronyons [*] pres Muysèn e  
Lv 8,16 e sobre los ronyons [*] pres Muysèn  e perfumà’n l’ara. 17 E lo cors e son  
Lv 8,17  e perfumà’n l’ara. 17 E lo cors  e son cuyr e sa carn e sa femta cremà en  
Lv 8,17 ’n l’ara. 17 E lo cors e son cuyr  e sa carn e sa femta cremà en foch defora  
Lv 8,17  17 E lo cors e son cuyr e sa carn  e sa femta cremà en foch defora l’  
Lv 8,18 sobre lo cap de aquell posaren Aron  e sos fills les mans. 19 E deguollà aquell 
Lv 8,19  les mans. 19 E deguollà aquell  e escampà la sanch d’equell sobre l’  
Lv 8,20  E l’ariet desmenbrà per menbres,  e lo cap e la fraxura e lo sèu mès en lo  
Lv 8,20  desmenbrà per menbres, e lo cap  e la fraxura e lo sèu mès en lo foch, 21  
Lv 8,20  per menbres, e lo cap e la fraxura  e lo sèu mès en lo foch, 21 llevats  
Lv 8,21  21 llevats primerament los budells  e los peus, e l’ariet tot ensès sobre l’ 
Lv 8,21 primerament los budells e los peus,  e l’ariet tot ensès sobre l’altar per ço 
Lv 8,22  en consagració dels sacerdots,  e posaren les llurs mans sobra lo cap d’  
Lv 8,22  mans sobra lo cap d’equell Aron  e sos fills. 23 E com l’hach deguollat  
Lv 8,23  Moysèn, pres la sanch de aquell  e toquà’n la orella de Aron destra en la  
Lv 8,23  en la estrema part de aquella  e lo polze de la mà destra e senblantment  
Lv 8,23  aquella e lo polze de la mà destra  e senblantment en los peus. 24 E ofarí  
Lv 8,24  E ofarí atrecí los fills de Aron:  e pres de la sanch de l’ariet que havia  
Lv 8,24  de l’ariet que havia degollat,  e toquà’ls en lo estrem de la orella e lo 
Lv 8,24 toquà’ls en lo estrem de la orella  e lo polze dret de les mans e dels peus;  
Lv 8,24  orella e lo polze dret de les mans  e dels peus; lo romanent gità sobra l’  
Lv 8,25  sobra l’altar entorn. 25 E lo sèu  e la coha e tot lo grex qui cobre los  
Lv 8,25 altar entorn. 25 E lo sèu e la coha  e tot lo grex qui cobre los ronyons e los  
Lv 8,25 e tot lo grex qui cobre los ronyons  e los budells [*] e abdozos los llombles  
Lv 8,25 cobre los ronyons e los budells [*]  e abdozos los llombles pres, e la cama  
Lv 8,25  [*] e abdozos los llombles pres,  e la cama dreta. 26 E pres de la sistella  
Lv 8,26  nostre Senyor; pa meyns de llevat  e una besteza a manera de crespell salgade 
Lv 8,26 a manera de crespell salgade d’oli  e una foguace aliza posà sobra lo sèu e la 
Lv 8,26 una foguace aliza posà sobra lo sèu  e la cama dreta. 27 Tot açò ensemps lliurà 
Lv 8,27  27 Tot açò ensemps lliurà a Aron  e a sos fills. Los quals com ho haguessen  
Lv 8,28  ho haguessen alçat devant Déu, 28  e ell pres-ho de les mans de aquells e  
Lv 8,28  pres-ho de les mans de aquells  e perfumà’n sobre l’altar de l’  
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Lv 8,28  per ço cor era consagració  e oferta en odor suau de sacrifici a  
Lv 8,29 a nostre Senyor. 29 E pres lo pits,  e alçà aquell devant Déu, de l’ariet de  
Lv 8,30  30 E pres l’ungüent de untadura  e la sanch que sobre l’altar havia  
Lv 8,30  que sobre l’altar havia scampada,  e gità-la sobra Aron e sobre los  
Lv 8,30  scampada, e gità-la sobra Aron  e sobre los vestiments de aquell e sobre  
Lv 8,30  e sobre los vestiments de aquell  e sobre llurs fills e sobre lurs  
Lv 8,30  de aquell e sobre llurs fills  e sobre lurs vestiments. 31 E com hach  
Lv 8,31  31 E com hach santificats ells  e lurs vestiments, manà a ells dient:  
Lv 8,31  fora del tabernacla devant aquell  e menyats-les aquí, e los pans de  
Lv 8,31 devant aquell e menyats-les aquí,  e los pans de consagració menyats, los  
Lv 8,31  manà a mi lo Senyor dient: “Aron  e sos fills menyaran ells.” 32 E açò que  
Lv 8,32  32 E açò que romandrà de la carn  e dels pans, sia cremat a foch. 33 [*] de  
Lv 8,35  vostro sacrifici. 35 De dia  e de nit e starets en lo tabernaccla  
Lv 8,35  sacrifici. 35 De dia e de nit  e starets en lo tabernaccla observans les  
Lv 8,35  les guardes del Senyor [*],  e siats remenbrans axí com a mi és manat.  
Lv 9,1  lo VIII dia apellà Moysèn Aron  e sos fills e los fills de sos fills e  
Lv 9,1  dia apellà Moysèn Aron e sos fills  e los fills de sos fills e tots los mejors 
Lv 9,1  sos fills e los fills de sos fills  e tots los mejors nats de Yrael, e dix  
Lv 9,1  e tots los mejors nats de Yrael,  e dix Aron: 2 –Prin un vadell fill de bou  
Lv 9,2  un vadell fill de bou per peccat  e un ariet en holocaust, e cascú sia munde 
Lv 9,2 per peccat e un ariet en holocaust,  e cascú sia munde e net, e ofer aquels  
Lv 9,2  en holocaust, e cascú sia munde  e net, e ofer aquels devant nostre Senyor. 
Lv 9,2 holocaust, e cascú sia munde e net,  e ofer aquels devant nostre Senyor. 3 E  
Lv 9,3  “Pranets un cabrit per peccat  e I vadell e un anyell d’un ayn, e sien  
Lv 9,3  un cabrit per peccat e I vadell  e un anyell d’un ayn, e sien sens màculla 
Lv 9,3  e I vadell e un anyell d’un ayn,  e sien sens màculla en holocaust, 4 lo bou 
Lv 9,4 sens màculla en holocaust, 4 lo bou  e l’ariet per pasificament, e deguollat  
Lv 9,4 lo bou e l’ariet per pasificament,  e deguollat aquells devant lo Senyor en  
Lv 9,4  lo Senyor en sacrifici de cascú,  e ofarits sèmola mesclada ab oli, cor vuy  
Lv 9,6  que manà nostre Senyor: farets  e aparrà a vós la glòria d’ell. 7 E dix a 
Lv 9,7 E dix a Aron: –Acoste’t a l’altar  e sacrifica per ton peccat e ofir lo  
Lv 9,7 l’altar e sacrifica per ton peccat  e ofir lo holocaust, e prega per tu e per  
Lv 9,7 per ton peccat e ofir lo holocaust,  e prega per tu e per tot lo pobla, e com  
Lv 9,7 e ofir lo holocaust, e prega per tu  e per tot lo pobla, e com oferràs dons per 
Lv 9,7  e prega per tu e per tot lo pobla,  e com oferràs dons per lo poble, prega per 
Lv 9,7  dons per lo poble, prega per ell  e ahora per ell, axí com manà nostre  
Lv 9,8 mantinent Aron se acostà a l’altar  e deguollà lo vadell per lo seu peccat, 9  
Lv 9,9  en lo qual ell benyà son dit,  e toquà’n lo corn de l’altar, e gità lo  
Lv 9,9  e toquà’n lo corn de l’altar,  e gità lo romanent al fonament d’equell.  
Lv 9,10  al fonament d’equell. 10 E lo sèu  e los ronyons e la part del fetge qui són  
Lv 9,10  equell. 10 E lo sèu e los ronyons  e la part del fetge qui són per son peccat 
Lv 9,11 com menà Déu a Moysèn. 11 E la carn  e la pell de aquell cremà fora de la  
Lv 9,12  de la albergade. 12 E sacrificà  e deguollà lo holocaust de sacrifici, e  
Lv 9,12 deguollà lo holocaust de sacrifici,  e sos fills aportaren-li la sanch d’  
Lv 9,12 la qual él buydà entorn de l’altar  e desobra. 13 E lo holocaust aparallaren a 
Lv 9,13 ell depertits per menbres ab lo cap  e cascun menbra ofariren aquell, e posaren 
Lv 9,13  e cascun menbra ofariren aquell,  e posaren-lo sobre l’altar e cremà a  
Lv 9,13  e posaren-lo sobre l’altar  e cremà a foch, 14 llevats primerament los 
Lv 9,14  primerament los budells ab aygua  e los peus. 15 E ofarí-ho per lo peccat  
Lv 9,15  lo cabrit del sacrifici del poble  e deguollà’l e sacrificà’l axí com lo  
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Lv 9,15  sacrifici del poble e deguollà’l  e sacrificà’l axí com lo primer. 16 E  
Lv 9,16 primer. 16 E sacrificà lo holocaust  e féu-lo per son dret. 17 E sacrificà- 
Lv 9,17  17 E sacrificà-li preentalla  e omplí sa palma d’ella e féu-na perfum 
Lv 9,17 preentalla e omplí sa palma d’ella  e féu-na perfum sobra la ara estés lo  
Lv 9,18  del matí. 18 E deguollà lo bou  e l’ariet en sacrifici pacificabla del  
Lv 9,18 en sacrifici pacificabla del pobla,  e ofariren e aportaren a ell sos fills la  
Lv 9,18  pacificabla del pobla, e ofariren  e aportaren a ell sos fills la sanch, la  
Lv 9,19  l’altar entorn. 19 E lo sèu [*]  e la coha de l’ariet e los ronyons ab lo  
Lv 9,19  E lo sèu [*] e la coha de l’ariet  e los ronyons ab lo sèu e la ratela del  
Lv 9,19 de l’ariet e los ronyons ab lo sèu  e la ratela del fetga 20 posaren sobre los 
Lv 9,20  fetga 20 posaren sobre los pits;  e con foren cremades en l’altar lo sèu,  
Lv 9,21  cremades en l’altar lo sèu, 21  e los pits de aquells e les cames dretes  
Lv 9,21  lo sèu, 21 e los pits de aquells  e les cames dretes departí Aron e alçà-  
Lv 9,21  e les cames dretes departí Aron  e alçà-ho devant Déu axí com manà  
Lv 9,22 22 E estès les mans devant lo poble  e banaý’ls. E com hach axí complit les  
Lv 9,22  axí complit les ofertes per peccat  e los holocausts pasificables, devellà, 23 
Lv 9,23  pasificables, devellà, 23  e entrà Moysèn e Aron en lo tabernacla del 
Lv 9,23  devellà, 23 e entrà Moysèn  e Aron en lo tabernacla del testimoni, e  
Lv 9,23  en lo tabernacla del testimoni,  e despuxs axiren e banaÿren lo pobla. E  
Lv 9,23  del testimoni, e despuxs axiren  e banaÿren lo pobla. E aparech la glòria  
Lv 9,24  24 E veus que foch axí de Déu  e devorà lo holocaust e lo sèu qui era  
Lv 9,24  axí de Déu e devorà lo holocaust  e lo sèu qui era sobre l’altar. E com lo  
Lv 9,24  viu açò, lloharen nostra Senyor  e gitaren-se sobre les cares llurs.  
Lv 10,1  llurs. 10,Tit Capítol X 1 E Nadap  e Abiú, fills de Aron, prenguéran llurs  
Lv 10,1 de Aron, prenguéran llurs ensensers  e materen-hi foch e ensens, e ofariren  
Lv 10,1 llurs ensensers e materen-hi foch  e ensens, e ofariren devant nostre Senyor  
Lv 10,1  e materen-hi foch e ensens,  e ofariren devant nostre Senyor foch  
Lv 10,2  2 E isqué foch de nostre Senyor  e cremà ells, e foren morts devant Déu. 3  
Lv 10,2 foch de nostre Senyor e cremà ells,  e foren morts devant Déu. 3 E dix Moysèn a 
Lv 10,3  en aquells qui s’acosten a mi,  e devant tot lo poble seré glorificat. E  
Lv 10,4  callà. 4 E apellà Moysèn Misael  e Ethelsafans, fills de Ozibel, avoncle de 
Lv 10,4  fills de Ozibel, avoncle de Aron,  e dix a ells: –Anats e prenets vostres  
Lv 10,4  de Aron, e dix a ells: –Anats  e prenets vostres frares devant del  
Lv 10,4 vostres frares devant del santuari,  e aportats-los fora de la albergada. 5 E 
Lv 10,5  albergada. 5 E mantinent entraren  e praseren-los axí com jeyen, vestits ab 
Lv 10,5  vestits ab lurs guonelles de lli,  e gitaren-los defora axí com los fo  
Lv 10,6  fo menat. 6 E parlà Moysèn a Aron  e a Eleatzar e a Ytemar, fills d’ell, e  
Lv 10,6  E parlà Moysèn a Aron e a Eleatzar  e a Ytemar, fills d’ell, e dix: –Vós no  
Lv 10,6  Eleatzar e a Ytemar, fills d’ell,  e dix: –Vós no tondrets vostres caps ne  
Lv 10,6  indicnació. E los vostres frares  e totes les cases de Yrael ploraran sobre  
Lv 10,7  en altra manera perirets,  e lo oli de la santa unció és sobre vós. E 
Lv 10,10 hajats sciència de triar entra sant  e no sant, e encare sutze e munda. 11  
Lv 10,10  de triar entra sant e no sant,  e encare sutze e munda. 11 Ensanyarets als 
Lv 10,10  sant e no sant, e encare sutze  e munda. 11 Ensanyarets als fills de  
Lv 10,12 de Moysèn 12 E parlà Moysèn a Aron,  e a Eleatzar e a Ytamar, fills d’ell, que 
Lv 10,12 E parlà Moysèn a Aron, e a Eleatzar  e a Ytamar, fills d’ell, que li éran  
Lv 10,12 romàs de la oferta de nostre Senyor  e menyats aquell sens llevat prop de l’  
Lv 10,13 -lo en lloch sant, cor dat és a tu  e a tos fills dels sacrificis del Senyor,  
Lv 10,14  és a mi. 14 E lo pits qui és ofert  e la cama qui és depertide menyarets en  
Lv 10,14  menyarets en lloch munde tu  e tos fills e les filles tues ab tu; a  
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Lv 10,14  en lloch munde tu e tos fills  e les filles tues ab tu; a ells e als  
Lv 10,14  e les filles tues ab tu; a ells  e als fills teus són raposades de les  
Lv 10,15  15 enaxí que la cama, lo pits  e lo sèu qui crema en l’altar sia ellevat 
Lv 10,15 en l’altar sia ellevat devant Déu,  e pertanyen a tu e a tos fills en lley  
Lv 10,15  devant Déu, e pertanyen a tu  e a tos fills en lley perdurabla, axí com  
Lv 10,16 qui era ofert per peccat, trobà’l,  e fou irat contra Alazar e Aytamar, qui  
Lv 10,16  trobà’l, e fou irat contra Alazar  e Aytamar, qui romaseren ffills de Aron, e 
Lv 10,16  qui romaseren ffills de Aron,  e dix: 17 –Per què no menyats lo sacrifici 
Lv 10,17  que portets multitud de iniquitat  e que preguets per aquella davant nostre  
Lv 10,18  la sanch de aquell a le santadat,  e vós deguérets menyar ella en lo  
Lv 10,19  és ofert lo sacrifici per peccat  e lo holocaust devant lo Senyor; a mi és  
Lv 10,19  menyar aquella? E cridaren a mi  e mengí dell sacrifici vuy si plau devant  
Lv 11,1 XI 1 E perlà nostre Senyor a Moysèn  e Aron dient: 2 –Digats als fills de  
Lv 11,3  aquell qui ha depertida la ungla  e que remuch menyarets. 4 E qualquequal  
Lv 11,4 menyarets. 4 E qualquequal remugarà  e haurà ungla, e no serà fesa, axí com lo  
Lv 11,4 qualquequal remugarà e haurà ungla,  e no serà fesa, axí com lo camell e de  
Lv 11,4  e no serà fesa, axí com lo camell  e de altres, no menyarets de aquella, e  
Lv 11,4 de altres, no menyarets de aquella,  e entre les inmundes reputats aquella. 5  
Lv 11,5 aquella. 5 »E lo conill, qui ramuga  e no ha la ungla fesa, és no nàdeu. 6 »E  
Lv 11,6  6 »E la llebra atrecí, remuga  e no ha la ungla feza. 7 »E lo porch, qui  
Lv 11,8  8 »Les carns de aquells no mengets  e llurs calabrines mortehines no toquets,  
Lv 11,9  [*] que’s nodrexen en aygües  e són llegudes a vós: tots aquells qui han 
Lv 11,9  esquates, axí en mar com en terra  e com en aygües de flumns o en estayns,  
Lv 11,13  esquivadores són a vós: àguila  e falquó e cornea 14 e milà e voltor  
Lv 11,13  són a vós: àguila e falquó  e cornea 14 e milà e voltor segons son  
Lv 11,14  a vós: àguila e falquó e cornea 14  e milà e voltor segons son genus, 15 e tot 
Lv 11,14  àguila e falquó e cornea 14 e milà  e voltor segons son genus, 15 e tot corp  
Lv 11,15  milà e voltor segons son genus, 15  e tot corp negra e tot ocell de sa  
Lv 11,15  son genus, 15 e tot corp negra  e tot ocell de sa senblance, 16 esturçs  
Lv 11,16  de sa senblance, 16 esturçs [*]  e sperver segons son genus, 17 e musol e  
Lv 11,17  [*] e sperver segons son genus, 17  e musol e òlibe e duch 18 e’l signe, qui  
Lv 11,17  segons son genus, 17 e musol  e òlibe e duch 18 e’l signe, qui és ocell 
Lv 11,17  son genus, 17 e musol e òlibe  e duch 18 e’l signe, qui és ocell gran  
Lv 11,18 genus, 17 e musol e òlibe e duch 18  e’l signe, qui és ocell gran com àguila,  
Lv 11,18  qui és ocell gran com àguila,  e la guanta 19 e lo flemench e la fotge  
Lv 11,19  gran com àguila, e la guanta 19  e lo flemench e la fotge segons llurs  
Lv 11,19  e la guanta 19 e lo flemench  e la fotge segons llurs genus, e pupuda e  
Lv 11,19  e la fotge segons llurs genus,  e pupuda e rata panada. 20 »E totes  
Lv 11,19  fotge segons llurs genus, e pupuda  e rata panada. 20 »E totes volataries  
Lv 11,24  de aquelles, serà enzutzat  e no serà nèdeu entrò al vespra. 25 E si  
Lv 11,25 mortes, llevarà los seus vestiments  e serà no nèdeu tro al sol post. 26 »Tot  
Lv 11,26  ungla fesa mas no serà departida  e no ramuga, serà inmunda; qui toquarà  
Lv 11,28 morteÿna, llevarà la sua vestimenta  e serà no nèdeu tro al vespra, cor totes  
Lv 11,29 seran comtades entra les ensutzades  e de aquelles qui’s moven en terra, axí  
Lv 11,29 ’s moven en terra, axí com mostela  e rata e talpa e furó e cascun de aquests  
Lv 11,29  en terra, axí com mostela e rata  e talpa e furó e cascun de aquests segons  
Lv 11,29  axí com mostela e rata e talpa  e furó e cascun de aquests segons lurs  
Lv 11,29  com mostela e rata e talpa e furó  e cascun de aquests segons lurs genus, 30  
Lv 11,30  de aquests segons lurs genus, 30  e dregó e serguentana e cameleon e lluert  
Lv 11,30  segons lurs genus, 30 e dregó  e serguentana e cameleon e lluert e  
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Lv 11,30  genus, 30 e dregó e serguentana  e cameleon e lluert e cocodillus; 31 tots  
Lv 11,30 30 e dregó e serguentana e cameleon  e lluert e cocodillus; 31 tots aquests són 
Lv 11,30  e serguentana e cameleon e lluert  e cocodillus; 31 tots aquests són no  
Lv 11,31  31 tots aquests són no nèdeus,  e qui toquarà la morteÿna de aquells són  
Lv 11,32 com serà ensutzade entrò al vespra,  e axí aprés seran mundades. 33 Tot vaxell  
Lv 11,33 aquelles haurà astat serà ensutzat,  e per amor de açò deu esser trenquat. 34  
Lv 11,34  aygua demunt ells seran no nèdeus,  e tota cosa que beurets llíquida de tots  
Lv 11,35  ferres de III peus, sia destrovit  e seran no nèdeus. 36 E les fons e les  
Lv 11,36  e seran no nèdeus. 36 E les fons  e les sisternes e tota cosa on sa ajusten  
Lv 11,36  36 E les fons e les sisternes  e tota cosa on sa ajusten les aygües seran 
Lv 11,36 sa ajusten les aygües seran mundes,  e si les toquarà nenguna de les morteÿnes, 
Lv 11,38  serà donada aygua sobre la samence  e aprés serà toquada per la morteÿna, aquí 
Lv 11,40  la portarà, llau la sua vestedura  e serà inmunda entrò al vespra. 41 »E tot  
Lv 11,41  la terra sia abominable a vós,  e no ho mengerets en menyar. 42 E  
Lv 11,42 E qualquequal grepona sobre lo pits  e ha molts peus [*], no’n mengets, car  
Lv 11,46 46 »Aquesta és la lley dels animals  e de les volataries e de totes ànimas  
Lv 11,46  dels animals e de les volataries  e de totes ànimas vivents que’s moven en  
Lv 11,46  vivents que’s moven en aygua  e graponen en terra, 47 per ço que sapiats 
Lv 11,47  en terra, 47 per ço que sapiats  e conaguats les difarènsies del mon e lo  
Lv 11,47 e conaguats les difarènsies del mon  e lo no mon e que sapiats què devets  
Lv 11,47 les difarènsies del mon e lo no mon  e que sapiats què devets menyar e què  
Lv 11,47 mon e que sapiats què devets menyar  e què devets lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E 
Lv 12,2 dient: 2 –Parla als fills de Ysrael  e digues a ells: »Fembra qui haurà  
Lv 12,3  del departiment de les mèstrues; 3  e en lo dia VIIIè sia circuncís l’infant. 
Lv 12,4 la sua purificació per XXXIII dies,  e no toch nenguna cosa santa ni entra en  
Lv 12,5  lo gitament de les sues mèstrues,  e estarà LXVI dies en la sanch de la sua  
Lv 12,6  I anyell d’un ayn en holocaust  e I poll de coloma o de tortra per peccat  
Lv 12,6 porta del tabernaccla del testimoni  e donar-ho-ha al secerdot, 7 qui ho  
Lv 12,7 secerdot, 7 qui ho ofira devant Déu  e prech per aquella, e axí serà mundada  
Lv 12,7  devant Déu e prech per aquella,  e axí serà mundada del decorriment de la  
Lv 12,8  un dels quals a fer holocaust  e l’altra per peccat, e pregarà per ella  
Lv 12,8  holocaust e l’altra per peccat,  e pregarà per ella lo sacerdot e axí serà  
Lv 12,8  e pregarà per ella lo sacerdot  e axí serà mundade. 13,Tit Capítol XIII 1  
Lv 13,1 Capítol XIII 1 E parlà Déu a Moysèn  e a Aron dient: 2 –Home en lo qual en sa  
Lv 13,3  com veurà la llepra en la cotna  e los pèls blanchs mudats, aquella color  
Lv 13,3 aquella color és espèsia de llepra,  e meyorment si la plaga és en la carn e en 
Lv 13,3 meyorment si la plaga és en la carn  e en la cotna, plaga és de llebrosia, e  
Lv 13,3 en la cotna, plaga és de llebrosia,  e segons l’arbitre de aquell serà  
Lv 13,4  departit. 4 »Mas si serà lluent  e blanch a la plaga en la cotna e la carn  
Lv 13,4  e blanch a la plaga en la cotna  e la carn no serà ensatade e la color dels 
Lv 13,4 la cotna e la carn no serà ensatade  e la color dels pèls no serà mudade,  
Lv 13,4  mudade, prengua lo secerdot aquell  e tingue’l enclòs per VII dies; 5 e  
Lv 13,5  e tingue’l enclòs per VII dies; 5  e considerarà en lo VII dia, e si veurà  
Lv 13,5  5 e considerarà en lo VII dia,  e si veurà que la llebra no serà cresqude  
Lv 13,6  ’l enclòs per altres VII dies, 6  e en lo dia VII sguar aquell, e si serà  
Lv 13,6  6 e en lo dia VII sguar aquell,  e si serà †obsculurida† la llepra e no  
Lv 13,6  e si serà †obsculurida† la llepra  e no crexarà en la cotna, munderà ell, cor 
Lv 13,6  cotna, munderà ell, cor ronya és,  e sí llevarà l’home la sua vestimenta,  
Lv 13,7 l’haurà vist [*] la llepra crexerà  e serà vist lleprós, sia tornat al prevera 
Lv 13,8  lleprós, sia tornat al prevera 8  e condepnar-l’ha per inmunde, si a ell  
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Lv 13,10 home, amèn-lo [*] al secerdot, 10  e veurà aquell, e com en la cotna serà  
Lv 13,10 [*] al secerdot, 10 e veurà aquell,  e com en la cotna serà color blancha e los 
Lv 13,10  com en la cotna serà color blancha  e los cabells muderan llur color e aquella 
Lv 13,10  e los cabells muderan llur color  e aquella carn serà viva, 11 per llepra  
Lv 13,11 carn; comdepnarà aquell lo secerdot  e no enclourà aquell, cor inmunde és ell.  
Lv 13,12  discorrent la llepra en la cotna  e cobrirà tota la carn, del cap entrò als  
Lv 13,13  a vista dels ulls del prevera, 13  e veurà lo prevera que la llepra li cobre  
Lv 13,14  14 E con la carn és viva en aquell  e parrà, 15 adonchs lo secerdot jutgerà  
Lv 13,15 lo secerdot jutgerà ell per inmunda  e serà contat entre los no nèdeus, cor la  
Lv 13,15  los no nèdeus, cor la carn viva  e la leprosia s’escampa, no nèdea és. 16  
Lv 13,16 ci altra vegade tornarà en blanquor  e tot l’homa cobrirà, 17 considerarà ell  
Lv 13,17  17 considerarà ell lo secerdot  e triar-l’ha per munda. 18 »E la carn e 
Lv 13,18  -l’ha per munda. 18 »E la carn  e la cotna en la qual és nat ulcus e serà  
Lv 13,18  e la cotna en la qual és nat ulcus  e serà senat, 19 e en lo loch de l’ulcus  
Lv 13,19  qual és nat ulcus e serà senat, 19  e en lo loch de l’ulcus serà sicatrix  
Lv 13,20  lo qual vege lo loch de la llepra,  e guorderà la carn altra [*] e los pèls si 
Lv 13,20  e guorderà la carn altra [*]  e los pèls si són tornats en blanquor, e  
Lv 13,20  pèls si són tornats en blanquor,  e si axí és, comdepnar-l’ha per plaga  
Lv 13,21  que no haurà en ella cabel blanch,  e ella no serà pus pregon del coyr e serà  
Lv 13,21  e ella no serà pus pregon del coyr  e serà fosqua, enclourà ell lo prevera per 
Lv 13,22  ell lo prevera per VII dies; 22  e si entretant esclatarà lo cuyr, porà  
Lv 13,23  porà jutyar aquell per llepra, 23  e si no’s mourà, úlsara és la siquatriu,  
Lv 13,23  ’s mourà, úlsara és la siquatriu,  e l’home és munda. 24 »Carn e cotne que  
Lv 13,24  e l’home és munda. 24 »Carn  e cotne que foch hage cremada e la  
Lv 13,24 »Carn e cotne que foch hage cremada  e la senadura serà blanqua o roge, 25  
Lv 13,25  25 considera aquella lo secerdot;  e si en ella és tornat cabel blanch e la  
Lv 13,25 e si en ella és tornat cabel blanch  e la visió pregona pus avant del cuyr,  
Lv 13,26  avant del cuyr, llepra és [*]; 26  e si los pèls no seran blanchs ni la plaga 
Lv 13,27  aquell tenquat per VII dies; 27  e en lo VIIè dia sia esguordat, e si la  
Lv 13,27  27 e en lo VIIè dia sia esguordat,  e si la cotna serà esclatada, llepra és;  
Lv 13,28 cotna serà esclatada, llepra és; 28  e si starà blanqua en son lloch, no asats  
Lv 13,28  no asats clara, de cremament és,  e per amor de açò sia mundat, cor  
Lv 13,30  que sia pregon més avall del cuyr  e en ell cabels roigs menuts, ensutzat és, 
Lv 13,31  la plaga alçada agual de la cotna,  e los cabels negres, tengua aquell per VII 
Lv 13,32  tengua aquell per VII dies, 32  e en lo dia VIIè jutge’l, e si veurà que  
Lv 13,32 dies, 32 e en lo dia VIIè jutge’l,  e si veurà que no sia esclatada e los  
Lv 13,32 ’l, e si veurà que no sia esclatada  e los cabels seran en lur color e lo lloch 
Lv 13,32  e los cabels seran en lur color  e lo lloch de la plaga agual en la cotna,  
Lv 13,33  en altra lloch meyns de la plagua  e tendrà’l per VII dies altres; 34 e si  
Lv 13,34 e tendrà’l per VII dies altres; 34  e si en lo VIIè dia veurà que la plaga  
Lv 13,34  la carn romanent, mundarà aquell,  e com haurà llevades ses vestadures serà  
Lv 13,36  mundació esclatarà la plaga [*] 36  e veurà lo prevera la plaga uberta e [*]  
Lv 13,36  e veurà lo prevera la plaga uberta  e [*] los cabels mudats, apartament  
Lv 13,37  apartament jutgerà ell inmunda; 37  e si la plaga sterà plana e los cabels  
Lv 13,37  37 e si la plaga sterà plana  e los cabels negres, porà hom conèxer que  
Lv 13,37  hom conèxer que l’hom és sanat  e porà pronunciar que l’hom és nèdeeu. 38 
Lv 13,39  39 jutge aquells lo secerdot;  e si veurà que la blanquor pendrà en color 
Lv 13,39  és llepra mas màcula color blanque  e l’home és munda. 40 »Homa a qui cahen  
Lv 13,42 és. 41 [*] 42 mas [*] en la calvura  e en lo cugurós serà blanqua color o roge, 
Lv 13,43  serà blanqua color o roge, 43  e açò veurà lo secerdot, comdapne-lo que 
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Lv 13,44  qualque home serà toquat de llepra  e serà departit de l’arbitra dels  
Lv 13,45  45 haurà se vestimenta depertida  e irá ab lo cap nuu, e la vestadura que  
Lv 13,45  depertida e irá ab lo cap nuu,  e la vestadura que porterà serà contexta  
Lv 13,45 serà contexta ab lo caperó ensemps,  e clamar-s’ha al sacerdot 46 per  
Lv 13,46  46 per totstemps, cor llebrós és  e no nèdeu; e aquest habitarà tot sol fora 
Lv 13,46  cor llebrós és e no nèdeu;  e aquest habitarà tot sol fora de la  
Lv 13,49  ensutzada, per llepra serà tinguda  e sia mostrat al secerdot. 50 Lo qual le  
Lv 13,51  Lo qual le tenga per VII dies, 51  e en lo VII dia sia guordat: si comensarà  
Lv 13,51  ensutzat serà jutgat lo vestiment  e tot ço que serà atrobat, 52 e per amor  
Lv 13,52  e tot ço que serà atrobat, 52  e per amor de açò sia cramada a flama de  
Lv 13,54  54 man que sien llevades,  e si no’n pot anar, llepra és, e tenga  
Lv 13,54  e si no’n pot anar, llepra és,  e tenga aquell per altres VII dies. 55 E  
Lv 13,55  ni la llepra esclatada, munde és,  e si no és axí inmunda és: la sua  
Lv 13,57  serà llevada altra vegade [*]; 57  e [*] veurà hom que en les primeres taques 
Lv 13,58  aparrà la llepra, sia cremada, 58  e si no hy aparrà, [*] serà munda. 59  
Lv 13,59 59 »Aquesta és la lley de la llepra  e del vestiment de llana o de lli e de  
Lv 13,59  e del vestiment de llana o de lli  e de astam e de totes coses sots pel, com  
Lv 13,59  de llana o de lli e de astam  e de totes coses sots pel, com se deguen  
Lv 14,3  mundar: »Serà aduyt al prevera, 3  e axirà lo prevera fora la posada, e com  
Lv 14,3  e axirà lo prevera fora la posada,  e com atrobarà la llepra que serà mundada, 
Lv 14,4  los quals són lleguts de menyar,  e fust de sedra, vermell e hysop. 5 E  
Lv 14,4 de menyar, e fust de sedra, vermell  e hysop. 5 E deguoll la un dels aucells en 
Lv 14,6  de terra sobre aygües vives, 6  e l’altre ocell pendrà ab lo fust del  
Lv 14,6  ocell pendrà ab lo fust del sedra  e la grana e l’hisop, tot açò benyaràs en 
Lv 14,6  ab lo fust del sedra e la grana  e l’hisop, tot açò benyaràs en la sanch  
Lv 14,7 vegades per ço que dret sia porgat,  e puixs llex anar lo pardal viu que se’n  
Lv 14,8  rague’s tots los pèls del cors  e lleu-sa en aygua, e com serà purificat 
Lv 14,8 pèls del cors e lleu-sa en aygua,  e com serà purificat pot intrar en la  
Lv 14,8  pot intrar en la albergada,  e siurà defora la sua tenda VII dies; 9 e  
Lv 14,9  defora la sua tenda VII dies; 9  e en lo dia VIIè raurà’s lo cap e la  
Lv 14,9  9 e en lo dia VIIè raurà’s lo cap  e la barbe e les celles e tots los pèls  
Lv 14,9 dia VIIè raurà’s lo cap e la barbe  e les celles e tots los pèls del cors, e  
Lv 14,9  ’s lo cap e la barbe e les celles  e tots los pèls del cors, e llau-se  
Lv 14,9  celles e tots los pèls del cors,  e llau-se altra vegada lo cors e les  
Lv 14,9  e llau-se altra vegada lo cors  e les vestedures. 10 »E en lo dia VIIIè  
Lv 14,10  dia VIIIè prenga II anyells nàdeus  e I ovella d’un ayn sens taque e III  
Lv 14,10  e I ovella d’un ayn sens taque  e III deenes de sèmola en sacrifici, que  
Lv 14,11  l’homa, estebblirà aquell  e totes aquestes coses devant Déu, a le  
Lv 14,12  del tabernaccla del testimoni, 12  e pendrà l’enyell e oferrà’l per la  
Lv 14,12  testimoni, 12 e pendrà l’enyell  e oferrà’l per la colpa, e lo sister de  
Lv 14,12 l’enyell e oferrà’l per la colpa,  e lo sister de l’oli, e oferran totes les 
Lv 14,12  la colpa, e lo sister de l’oli,  e oferran totes les coses devant Déu. 13 E 
Lv 14,13  deguollar la oferta per lo peccat  e lo holocaust, ço és, en lo lloch sant, e 
Lv 14,13 holocaust, ço és, en lo lloch sant,  e axí com per peccat e enaxí per la colpa  
Lv 14,13 lo lloch sant, e axí com per peccat  e enaxí per la colpa al sacerdot pertayn  
Lv 14,14  que és deguollat per la colpa,  e posar-n’ha en l’estrem de la orella  
Lv 14,14  de aquell que deu esser mundat,  e sobre lo polze de la mà e del peu de la  
Lv 14,14  mundat, e sobre lo polze de la mà  e del peu de la part dreta de aquell, 15 e 
Lv 14,15  peu de la part dreta de aquell, 15  e de l’oli del sister metrà en la sua  
Lv 14,16 sister metrà en la sua sinestra, 16  e benyarà lo seu dit destra en aquell e  
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Lv 14,16 benyarà lo seu dit destra en aquell  e gitar-n’ha VII veguades contre lo  
Lv 14,17  veguades contre lo Senyor Déu, 17  e l’oli que romandrà en la mà buydarà  
Lv 14,17  dreta de aquell qui és mundat  e sobra lo polze de la mà e del peu dret,  
Lv 14,17 és mundat e sobra lo polze de la mà  e del peu dret, e sobra la sanch qui és  
Lv 14,17  lo polze de la mà e del peu dret,  e sobra la sanch qui és scampada per la  
Lv 14,18  qui és scampada per la colpa, 18  e sobre lo cap de aquell. 19 E preguerà  
Lv 14,19 19 E preguerà devant Déu per aquell  e farà lo sacrifici per peccat, e adonchs  
Lv 14,19  e farà lo sacrifici per peccat,  e adonchs deguollarà lo holocaust 20 e  
Lv 14,20  adonchs deguollarà lo holocaust 20  e posarà aquell en l’altar [*], e  
Lv 14,20 20 e posarà aquell en l’altar [*],  e perdonarà sobre ell lo prevera e sarà  
Lv 14,20  e perdonarà sobre ell lo prevera  e sarà mundat. 21 »E si serà pobre e no  
Lv 14,21  e sarà mundat. 21 »E si serà pobre  e no porà haver ço que dit és, hage un  
Lv 14,21 dit és, hage un anyell per la colpa  e ofir per ço que prech per ell lo  
Lv 14,21  ço que prech per ell lo sacerdot,  e la Xª part de la sèmola mesclada en oli  
Lv 14,21  mesclada en oli en sacrifici,  e II sistés d’oli 22 e II tortres o II  
Lv 14,22 en sacrifici, e II sistés d’oli 22  e II tortres o II polls de coloms, dels  
Lv 14,22  dels quals sia la un per lo peccat  e l’altra en holocaust. 23 E ofira aquell 
Lv 14,24 lo moltó del sacrifici per la colpa  e lo sester de l’oli, e llevar-los-ha 
Lv 14,24 per la colpa e lo sester de l’oli,  e llevar-los-ha ensemps, 25 e  
Lv 14,25  e llevar-los-ha ensemps, 25  e deguollarà l’enyell e de la sanch de  
Lv 14,25  ensemps, 25 e deguollarà l’enyell  e de la sanch de aquell posarà sobra l’  
Lv 14,25  dreta de aquell qui és mundat  e sobra lo polze dret de la mà e del peu.  
Lv 14,25  e sobra lo polze dret de la mà  e del peu. 26 E pendrà lo prevera de l’  
Lv 14,26  lo prevera de l’oli del sister  e pozar-n’ha sobra la sua mà sinestra,  
Lv 14,27  n’ha sobra la sua mà sinestra, 27  e benyar-hi-ha lo seu dit dret e gitar 
Lv 14,27  e benyar-hi-ha lo seu dit dret  e gitar-n’ha contra Déu VII veguades,  
Lv 14,28 -n’ha contra Déu VII veguades, 28  e toquar-n’ha l’estrem de la orella  
Lv 14,28 estrem de la orella dreta de aquell  e lo polze dret de la sua mà e del peu  
Lv 14,28 aquell e lo polze dret de la sua mà  e del peu atrecí en lo lloch de la sanch  
Lv 14,29  qui és escampada per la colpa, 29  e lo romanent de l’oli qui és en la sua  
Lv 14,30 a perdonar sobre ell devant Déu; 30  e de les tortres e dels polls dels coloms  
Lv 14,30 ell devant Déu; 30 e de les tortres  e dels polls dels coloms ofira 31 un per  
Lv 14,33 abundament. 33 E perlà Déu a Moysèn  e Aron dient: 34 –Com serets entrats en  
Lv 14,34  la qual yo daré a vós en posació,  e deré plaga de llebrosia en casa de terra 
Lv 14,35  35 vendrà aquell qui serà de casa  e fer-ho-ha a saber al prevera e dirà: 
Lv 14,35  e fer-ho-ha a saber al prevera  e dirà: “Enquax plaga de llebrozia és vist 
Lv 14,36 casa abans que ell entra en aquella  e que veja si alguna llepra serà en  
Lv 14,36  de la cosa qui en la casa és,  e puys entra lo prevera en la casa per ço  
Lv 14,37  equella la plaga verda o vermella  e la lur visió dejús la paret, 38 axirà lo 
Lv 14,38  38 axirà lo prevera de la casa  e tanquarà la porta per VII dies; 39 e en  
Lv 14,39  tanquarà la porta per VII dies; 39  e en lo VIIè dia tornarà lo prevara en la  
Lv 14,39  dia tornarà lo prevara en la casa,  e si hy veurà la plaga de llepra en les  
Lv 14,41 fora la ciutat en lloch inmunda, 41  e la casa farà raura dedins pertot, e farà 
Lv 14,41 e la casa farà raura dedins pertot,  e farà gitar la rahadura fora del pobla en 
Lv 14,42 fora del pobla en lloch inmunda, 42  e farà tornar d’altres pedres del lloch  
Lv 14,42  lloch on haurà llevades aquelles,  e ab altra brach farà axelbar la terra de  
Lv 14,43  que les pedres ne seran ramogudes  e les parets saran rases e altra crosta hi 
Lv 14,43  ramogudes e les parets saran rases  e altra crosta hi serà posada, 44 e com lo 
Lv 14,44  e altra crosta hi serà posada, 44  e com lo secerdot hi entrarà e veurà que  
Lv 14,44  44 e com lo secerdot hi entrarà  e veurà que la llepra hi serà ratornada e  
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Lv 14,44  que la llepra hi serà ratornada  e per les parets són escampades màcules,  
Lv 14,45 45 La qual mantinent sia destrovida  e les sues pedres e la fusta e tota la  
Lv 14,45  sia destrovida e les sues pedres  e la fusta e tota la universa pólvora sia  
Lv 14,45  e les sues pedres e la fusta  e tota la universa pólvora sia gitada fora 
Lv 14,47  serà inmunda entrò al vespra; 47  e qui dormirà en aquella o hy menyarà,  
Lv 14,48  com lo prevera entrarà en la casa  e veurà la llepra departida de la casa,  
Lv 14,49  de aquella prengua II pardals  e fust de sedra e grana e hysop. 50 E com  
Lv 14,49  prengua II pardals e fust de sedra  e grana e hysop. 50 E com haurà deguollat  
Lv 14,49  II pardals e fust de sedra e grana  e hysop. 50 E com haurà deguollat la un  
Lv 14,51  de aquell benyarà lo perdal viu  e lo fust e la grana e l’hisop, e en les  
Lv 14,51  benyarà lo perdal viu e lo fust  e la grana e l’hisop, e en les aygües  
Lv 14,51  lo perdal viu e lo fust e la grana  e l’hisop, e en les aygües vives atrecí,  
Lv 14,51  e lo fust e la grana e l’hisop,  e en les aygües vives atrecí, e de açò  
Lv 14,51  e en les aygües vives atrecí,  e de açò salpuscarà la casa per VII  
Lv 14,52  la casa per VII vegades, 52  e purifiquarà aquella axí ab la sanch del  
Lv 14,52 del pardal com en les aygües vives,  e ab lo pardal viu e ab lo fust e ab la  
Lv 14,52  aygües vives, e ab lo pardal viu  e ab lo fust e ab la grana e ab l’hisop.  
Lv 14,52  e ab lo pardal viu e ab lo fust  e ab la grana e ab l’hisop. 53 E com  
Lv 14,52  viu e ab lo fust e ab la grana  e ab l’hisop. 53 E com haurà llexat anar  
Lv 14,53  camp delliura, adorerà per la casa  e serà mondade per dret. 54 »Aquesta és la 
Lv 14,54  »Aquesta és la lley de tota llepra  e de percudiment, 55 de llepra en  
Lv 14,56  en rotura de carn de màcula lluent  e de diverses colós d’equelles 57 ab què  
Lv 15,1  Capítol XV 1 E parlà Déu a Moysèn  e a Aron dient: 2 –Parlats als fills de  
Lv 15,2  2 –Parlats als fills de Ysrael  e diguats a ells: »Homa qui soferrà flux  
Lv 15,3  aquest vici cor tengut n’és,  e en cascun ramenbrament que hom toch la  
Lv 15,4  la estrada en la qual dormirà ell,  e en la qual ell siurà, inmunde és. 5 E si 
Lv 15,5  lit de aquell, llau-se les mans  e les vestedures, e ell, llevat ab aygua,  
Lv 15,5  -se les mans e les vestedures,  e ell, llevat ab aygua, serà no nèdeu tro  
Lv 15,6 segut, llevarà las sues vestedures,  e ell, llevat en aygua, serà no nèdeu tro  
Lv 15,7  aquell llevarà la sua vestimenta,  e ell, llevat en aygua, serà no nèdeu tro  
Lv 15,10  serà ensutzat entrò al vespra;  e qui porterà alguna cosa de aquelles  
Lv 15,10 aquelles llevarà la sua vestamenta,  e ell, levat en aygua, serà no nèdeu tro  
Lv 15,11  mans, llevarà la sua vestimenta,  e llevats ab aygua, seran no nèdeus entrò  
Lv 15,12  que ell hage toquat sia trenquat,  e si és de fust, sia llevat ab aygua. 13  
Lv 15,13  aprés VII dies de la sua mundació,  e llevades totes les sues vestedures e  
Lv 15,13  llevades totes les sues vestedures  e encara tot lo cors en aygües vives, serà 
Lv 15,14 E en lo VIIIè dia pendrà II tortres  e II polls de coloms, e devant Déu ell  
Lv 15,14  II tortres e II polls de coloms,  e devant Déu ell vendrà a le porta del  
Lv 15,14  porta del tabernacla del testimoni  e donarà aquells al sacerdot, 15 lo qual  
Lv 15,15  lo qual oferrà la un per lo peccat  e l’altra en holocaust e pregarà per  
Lv 15,15  lo peccat e l’altra en holocaust  e pregarà per aquell devant Déu, e serà  
Lv 15,15  e pregarà per aquell devant Déu,  e serà mundat del flux de la sua sament.  
Lv 15,16  -s’ha lo cors tot ab aygua,  e serà inmunde tro al vespra. 17 [*] 18 E  
Lv 15,18 haurà jagut llevar-s’ha ab aygua  e serà no nèdeha entrò al vespra. 19 »E  
Lv 15,21  serà no nèdeu entrò al vespra; 21  e lo lloch on dormirà o siurà en los dies  
Lv 15,22 de aquella levarà lo seu vestiment,  e ell, llevat [*], serà no nèdeu tro al  
Lv 15,23  toch llevarà les sues vestedures,  e llavat ab aygua, serà ensutsat tro al  
Lv 15,24  sanch, serà no nèdeu per VII dies,  e en tots llochs on ell dormirà ensutzarà. 
Lv 15,26 com en lo temps de les mèstrues; 26  e lo loch on dormirà e un siurà serà  
Lv 15,26  mèstrues; 26 e lo loch on dormirà  e un siurà serà ensutzat, 27 e qui toquarà 
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Lv 15,27  e un siurà serà ensutzat, 27  e qui toquarà ella serà ensutzat, e  
Lv 15,27  e qui toquarà ella serà ensutzat,  e llevarà la sua vestimenta, e ell, llevat 
Lv 15,27  e llevarà la sua vestimenta,  e ell, llevat ab aygua, serà inmunda entrò 
Lv 15,29  VII dies de la sua purificació, 29  e en lo VIIIè dia oferrà al sacerdot II  
Lv 15,30  dels quals la un oferrà per peccat  e l’altre per holocaust, e pregarà lo  
Lv 15,30  peccat e l’altre per holocaust,  e pregarà lo prevera per ella davant Déu e 
Lv 15,30  lo prevera per ella davant Déu  e per la mundícia del seu flux. 31 »E  
Lv 15,31 de Ysrael que’s guorden de llegeza  e que no muyren en llurs llegeses com  
Lv 15,32  qui han malícia de flux de sperma,  e qui són ensutzats per jaure ab fembra,  
Lv 15,33  ensutzats per jaure ab fembra, 33  e de aquelles que han de llur temps e qui  
Lv 15,33 e de aquelles que han de llur temps  e qui soféran flux de sanch, e dels hòmens 
Lv 15,33  temps e qui soféran flux de sanch,  e dels hòmens qui jauen ab elles. 16,Tit  
Lv 16,1  Aron com ofariren lo foch estrayn  e moriren. 2 Manà Déu a Moysèn e dix:  
Lv 16,2  e moriren. 2 Manà Déu a Moysèn  e dix: –Parla a Aron ton frare que no  
Lv 16,2  cor yo aparaguí sobre la cuberta  e açò se féu en una nuu. 3 Mas ab açò  
Lv 16,3  que oferrà I tor per peccat  e un moltó en holocaust, 4 e vesta la  
Lv 16,4  peccat e un moltó en holocaust, 4  e vesta la gonella de lli e bragues de lli 
Lv 16,4  4 e vesta la gonella de lli  e bragues de lli per ço que sel ses  
Lv 16,4  lli per ço que sel ses verguonyes,  e sinya encare correge de lli e una sàvena 
Lv 16,4  e sinya encare correge de lli  e una sàvena de lli sobre lo cap, cor  
Lv 16,5  de Ysrael II cabrits per peccat  e un moltó en holocaust; 6 e com aporterà  
Lv 16,6  peccat e un moltó en holocaust; 6  e com aporterà lo tor, orerà per si e per  
Lv 16,6 e com aporterà lo tor, orerà per si  e per la sua casa. 7 E ferà astar los II  
Lv 16,8  del tabernaccla del testimoni, 8  e posarà sorts sobra cascú: un a Déu e l’ 
Lv 16,8  posarà sorts sobra cascú: un a Déu  e l’altra a cabrit «ne trematrà» a  
Lv 16,9  a cabrit «ne trematrà» a Zazell; 9  e les quals sorts axiren a Déu, e oferrà  
Lv 16,9  9 e les quals sorts axiren a Déu,  e oferrà’n Aron aquell qui serà axit en  
Lv 16,10  axit en sort a Déu per peccat, 10  e l’altre cabrit «ne tremès» a Zazell,  
Lv 16,10  a Zazell, posarà viu devant Déu,  e face pregàries sobre aquell e llex anar  
Lv 16,10  Déu, e face pregàries sobre aquell  e llex anar aquell en lo desert. 11 »E com 
Lv 16,11  »E com açò serà fet, ofira lo tor  e prech per si e per la sua casa, e  
Lv 16,11  fet, ofira lo tor e prech per si  e per la sua casa, e deguoll aquell. 12 E  
Lv 16,11  e prech per si e per la sua casa,  e deguoll aquell. 12 E prenga lo ensencer  
Lv 16,12  aquell. 12 E prenga lo ensencer  e unple’l de les brazes de l’altar, e  
Lv 16,12 unple’l de les brazes de l’altar,  e tanent en la mà meta-hy timiama e  
Lv 16,12 e tanent en la mà meta-hy timiama  e ensens, e entra oltra lo vel, ço és,  
Lv 16,12  la mà meta-hy timiama e ensens,  e entra oltra lo vel, ço és, ultra la  
Lv 16,13  les coses odorans axí que la neula  e la vapor de aquells cobra la cuberta que 
Lv 16,14  14 E prenga de la sanch del tor  e bany-hi son dit e git-na VII vegades 
Lv 16,14  sanch del tor e bany-hi son dit  e git-na VII vegades devant Déu devers  
Lv 16,16  inmundícies dels fills de Ysrael  e de llurs colpes e de lurs peccats, e  
Lv 16,16  fills de Ysrael e de llurs colpes  e de lurs peccats, e segons tot açò ferà  
Lv 16,16  de llurs colpes e de lurs peccats,  e segons tot açò ferà en lo tabernacla del 
Lv 16,17 lo santuari [*] per ço que prech si  e per la casa sua [*]. 18 [*] e aportarà  
Lv 16,18  si e per la casa sua [*]. 18 [*]  e aportarà la sanch del tor e del cabrit e 
Lv 16,18  18 [*] e aportarà la sanch del tor  e del cabrit e gitarà aquella sobre los  
Lv 16,18  la sanch del tor e del cabrit  e gitarà aquella sobre los corns de  
Lv 16,19  sobre los corns de aquell, 19  e git-ne VII veguades ab lo dit, e  
Lv 16,19  e git-ne VII veguades ab lo dit,  e nedeyarà e santificarà ell de totes les  
Lv 16,19  VII veguades ab lo dit, e nedeyarà  e santificarà ell de totes les inmundícies 
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Lv 16,20  aprés que haurà mundat lo santuari  e lo tabernacla e l’altar, adonchs ofira  
Lv 16,20  mundat lo santuari e lo tabernacla  e l’altar, adonchs ofira lo cabrit viu.  
Lv 16,21 les iniquitats dels fills de Ysrael  e totes les colpes e encara tots los  
Lv 16,21  fills de Ysrael e totes les colpes  e encara tots los peccats de aquells. E  
Lv 16,22  desert per la mà de algun hom, 22  e portar-se-n’ha lo cabrit sobra lo  
Lv 16,22  iniquitats en terra solatària,  e serà llexat en lo desert. 23 »E  
Lv 16,23  en lo tabernaccla del testimoni,  e poserà les vestedures que primerament  
Lv 16,23  portava com intrà en lo santuari,  e llexarà-les aquí, 24 e llevarà la sua  
Lv 16,24  santuari, e llexarà-les aquí, 24  e llevarà la sua carn en lloch sant, e  
Lv 16,24  llevarà la sua carn en lloch sant,  e aporteran-li sos vestiments. E com  
Lv 16,24  E com serà axit, aporterà  e oferrà son holocaust e del poble,  
Lv 16,24  aporterà e oferrà son holocaust  e del poble, pregarà axí per si com per lo 
Lv 16,26  lo cabrit llevarà sos vestiments  e son cors en aygua, e axí entrarà en la  
Lv 16,26 sos vestiments e son cors en aygua,  e axí entrarà en la albergada. 27 E lo tor 
Lv 16,27  en la albergada. 27 E lo tor  e lo cabrit que seran deguollats per  
Lv 16,27  seran aportats fora la albergada  e seran cremats a foch, axí les pells com  
Lv 16,27  a foch, axí les pells com la carn  e los fems ensemps. 28 E qualquequal  
Lv 16,28  cremarà açò, llevarà sa vestimenta  e sa carn ab aygua, e axí entrarà en la  
Lv 16,28  sa vestimenta e sa carn ab aygua,  e axí entrarà en la albergada. 29 »E açò  
Lv 16,30  30 en aquest dia és perdó vostre  e encara mundament de tots vostres  
Lv 16,31  31 Lo disapte é lo reposament,  e aflegirets vostres ànimes a fur de  
Lv 16,32  axí com a secerdot per son para;  e aporterà vestedura de lli e vestedures  
Lv 16,32  para; e aporterà vestedura de lli  e vestedures santes, 33 e perdonarà al  
Lv 16,33  de lli e vestedures santes, 33  e perdonarà al santuari, al tabernaccla  
Lv 16,33  al tabernaccla del testimoni  e enquara a l’altar e als sacerdots e a  
Lv 16,33  del testimoni e enquara a l’altar  e als sacerdots e a l’univerç pobbla. 34  
Lv 16,33  enquara a l’altar e als sacerdots  e a l’univerç pobbla. 34 »E açò serà a  
Lv 16,34  34 »E açò serà a vós fur llegítim  e perdurabbla per ço que aorets per los  
Lv 16,34  que aorets per los fills de Ysrael  e per los peccats de aquells una vegada l’ 
Lv 17,2 Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron  e a sos fills e a tots los fills de Ysrael 
Lv 17,2  2 –Parla a Aron e a sos fills  e a tots los fills de Ysrael e digues a  
Lv 17,2  fills e a tots los fills de Ysrael  e digues a ells: Aquesta és la peraula que 
Lv 17,4 la albergada o fora la albergada, 4  e no hu oferrà a le porte del tabernaccla  
Lv 17,4  quax axí com qui escampa sanch,  e axí perirà d’enmig de son pobla. 5 E  
Lv 17,5  amor de açò deven ofarir sacrifici  e dons los sacerdots dels fills de Ysrael, 
Lv 17,5  del tabernaccla del testimoni;  e deguollen aquelles prasentalles  
Lv 17,6  passificabbles al Senyor, 6  e scampen los sacerdots la sanch sobra l’ 
Lv 17,6 porta del tabernaccla del testimoni  e perfumen lo sèu en odor de suavitat al  
Lv 17,7 Açò serà fur perdurabla en aquells,  e aquells qui seran aprés d’ells. 8 »E a  
Lv 17,8  dix: Homa de la casa de Ysrael  e dels estranys qui peragrínan ab vós qui  
Lv 17,9 qui offerrà holocaust o sacrifici 9  e no hu aporterà a le porta del  
Lv 17,10  mia faç contra la ànima de aquell  e escamparé aquella de son pobla, 11 cor  
Lv 17,11 l’ànima de la carn en la sanch és,  e yo doné aquella a vós sobre l’altar meu 
Lv 17,11  cor la sanch [*] en l’ànima,  e perdonarà. 12 E per amor de açò dixí als 
Lv 17,13  homa dels fills de Ysrael  e dels estrayns qui peregrinen ab vós qui  
Lv 17,13  de menyar, escamp la sanch sua  e cobre-la ab terra, 14 car la ànima de  
Lv 17,15  llevarà la sua vestimenta  e si matex ab aygua, e serà ensutzat fins  
Lv 17,15 sua vestimenta e si matex ab aygua,  e serà ensutzat fins al vespra. E per  
Lv 17,16  qual si no llevarà ses vestedures  e lo cors, porterà la sua iniquitat.  
Lv 18,4 no caminareu. 4 Fareu los meus juýs  e los meus manaments guordareu, e per  
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Lv 18,4  e los meus manaments guordareu,  e per aquells ireu. Yo sóm Senyor, Déu  
Lv 18,5  vostra. 5 »Guordau les mies leys  e juýs que faent l’hom viurà en elles. Yo 
Lv 18,17  de la germana de ta muller  e da sa filla no la descobriràs; la filla  
Lv 18,17  car carn de aquella són,  e aytal participació és de consanguinitat. 
Lv 18,26  26 »Guordau les mies costumes  e lleys e juýs, e no fareu denguna de  
Lv 18,26  »Guordau les mies costumes e lleys  e juýs, e no fareu denguna de aquestes  
Lv 18,26  les mies costumes e lleys e juýs,  e no fareu denguna de aquestes  
Lv 18,27 la terra que foren devant vosaltres  e ensutzaren aquella. 28 Guordau, donchs,  
Lv 18,30 aquells qui foren devant vosaltres,  e no siau enpoŀluats en nenguna de  
Lv 19,2 dient: 2 –Parla als fills de Ysrael  e a tota la conpanya d’equell e diràs a  
Lv 19,2  e a tota la conpanya d’equell  e diràs a ells: »Sants siau, car yo sant  
Lv 19,3  Déu vostre: 3 »Cadescú la mara  e son para tema. »Los meus disaptes  
Lv 19,6  serà sacrificada mengereu aquella,  e l’altre dia, e tot quant serà restat en 
Lv 19,6  mengereu aquella, e l’altre dia,  e tot quant serà restat en lo terç dia ab  
Lv 19,7  mengerà aquella, serà espaventabla  e tingut de inpiatat; 8 porterà la sua  
Lv 19,8 cosa sante del Senyor ha potlluÿda,  e perirà la ànima aquella d’enmig de son  
Lv 19,10  no’ls colliràs, mas als pobres  e als palegrins los llexaràs cullir. Yo  
Lv 19,19 animals de altra condació o natura,  e lo camp no’l sembraràs de diverses  
Lv 19,20  a llibertat, seran betuts abdosos  e no morran, car no fonch franqua. 21 Mas  
Lv 19,22  del testimoni I anyell, 22  e pregarà per ell lo sacerdot, per lo seu  
Lv 19,22 per lo seu peccat davant lo Senyor,  e serà piadós a ell e ramatrà-li lo seu  
Lv 19,22  lo Senyor, e serà piadós a ell  e ramatrà-li lo seu peccat. 23 »Quant  
Lv 19,23  »Quant serets entrats en la terra  e haureu plentats en aquella arbres  
Lv 19,25 santificats lloabbles al Senyor, 25  e en lo V ayn mengereu los fruyts ajustant 
Lv 19,25  los fruyts ajustant los poms  e fruyts que aporten. Yo sóm lo Senyor Déu 
Lv 19,29 no astiga sutze ne ensutza la terra  e sia purificat. 30 »Los meus disaptes  
Lv 19,30  30 »Los meus disaptes observau  e temeu lo meu santuari. Yo sóm lo Senyor. 
Lv 19,32 llevaràs. Honra la persona del prom  e tem lo Senyor Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 
Lv 19,33  estranger en la vostra terra  e estarà entra vosaltres, no l’  
Lv 19,34  vosaltres †or† de aquí era nadiu,  e amareu aquell axí com a vosaltres  
Lv 19,37  37 »Servau tots los meus manaments  e tots los juýs, e feu tots aquells. Yo  
Lv 19,37 los meus manaments e tots los juýs,  e feu tots aquells. Yo són lo Senyor.  
Lv 20,2  diràs als fills de Ysrael: »[*]  e dels estrangers qui habiten en Ysrael,  
Lv 20,3 terra lo deguollerà o allepidarà, 3  e yo posaré la mia cara contre aquell e  
Lv 20,3 yo posaré la mia cara contre aquell  e tellaré aquell d’enmig de mon pobble,  
Lv 20,3  donat de la sua sament a Maloch  e haurà ensutzat lo meu santuari e haurà  
Lv 20,3  e haurà ensutzat lo meu santuari  e haurà poluÿt lo meu nom sant. 4 La qual  
Lv 20,4  donat de la sament sua a Amaloch  e no’l volrà matar, 5 posaré la mia cara  
Lv 20,5  la mia cara sobre l’homa aquell  e sobre [*] generació, e tellaré aquell e  
Lv 20,5  homa aquell e sobre [*] generació,  e tellaré aquell e tots aquells qui hauran 
Lv 20,5  [*] generació, e tellaré aquell  e tots aquells qui hauran consentit a ell  
Lv 20,6  qui’s declinarà als encantadors  e als ydolatres e haurà fornicat ab ells,  
Lv 20,6  als encantadors e als ydolatres  e haurà fornicat ab ells, posaré la mia  
Lv 20,6  posaré la mia cara contre aquella  e mataré aquella d’enmig de son pobla. 7  
Lv 20,7  de son pobla. 7 »Santificau-vos  e siau sants, car yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 20,8  vostre. 8 »E guordau mos manaments  e feu aquells. Yo sóm lo Senyor qui  
Lv 20,9  vosaltres. 9 »Qui maleyrà son para  e sa mara, de mort morrà. Qui lo para e la 
Lv 20,9 sa mara, de mort morrà. Qui lo para  e la mara maleyrà, la sanch d’él sia  
Lv 20,10  algú la muller de l’altre  e adulteri haurà comès ab muller de son  
Lv 20,11  11 »Qui dormirà ab sa madastra  e descobrirà la verguonya de son para, de  
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Lv 20,17  de son para o filla de sa mara,  e veurà la sua verguonya e ella mirerà la  
Lv 20,17  sa mara, e veurà la sua verguonya  e ella mirerà la verguonya de son germà,  
Lv 20,17  de son germà, cosa llega han feta  e horribla; seran morts amendozos en  
Lv 20,17  la un de l’altre han demostrada,  e portaran lur iniquitat. 18 »Qui  
Lv 20,18 ab fembra en lo flux de sa porgació  e haurà descuberta llur legeza e ella  
Lv 20,18  e haurà descuberta llur legeza  e ella haurà uberta la font de la sua  
Lv 20,20  para o ab la muller de son oncla  e haurà descubert la sua verguonya e de sa 
Lv 20,20  e haurà descubert la sua verguonya  e de sa parentat, portaran abdosos lo seu  
Lv 20,22  seran. 22 »Guordau les mies lleys  e juýs e feu aquelles per tal que a  
Lv 20,22  22 »Guordau les mies lleys e juýs  e feu aquelles per tal que a vosaltres la  
Lv 20,22  us vomite en la qual sou entradors  e deveu habitar. 23 No vullau caminar en  
Lv 20,24  en haretat, terre corrent de llet  e de mel. Yo sóm lo Senyor Déu vostra, qui 
Lv 20,25  la bèstia munda de la inmunda  e l’ocell nèdeu del no nàdeu, perquè no  
Lv 20,26  car yo sóm sant. Yo sóm lo Senyor,  e he-us saparats dels altres pobles  
Lv 20,27  sperit de divinació, de mort muyra  e ab pedres sien alepidats; la sanch lur  
Lv 21,1  –Parla als sacerdots fills de Aron  e direts ha ells: »No s’ensutza lo  
Lv 21,2  en los conyunts de sa sanch  e propinqües, ço és a saber, sobre pare e  
Lv 21,2  ço és a saber, sobre pare  e mara e fill e filla, germà de sert 3 o  
Lv 21,2  ço és a saber, sobre pare e mara  e fill e filla, germà de sert 3 o germana  
Lv 21,2  a saber, sobre pare e mara e fill  e filla, germà de sert 3 o germana verge  
Lv 21,4  la qual no és a marit ajustada; 4  e ab lo príncep de la terra no s’  
Lv 21,6  6 Sants seran al Senyor Déu seu,  e no potlluyran lo seu nom, car los  
Lv 21,6 seu nom, car los perfums del Senyor  e los pans del seu Déu praséntan, e per  
Lv 21,6  e los pans del seu Déu praséntan,  e per tant sants seran. 7 »De lloch sutze  
Lv 21,8  car santificat és al Déu seu 8  e los pans del sacrifici prasenta. Sia,  
Lv 21,9  si serà trobade ab mal acta  e haurà mal trectat lo nom de son Déu, ab  
Lv 21,10  ab l’oli sant és untat lo seu cap  e les sues mans santifiquades [*] i és  
Lv 21,11 ni les vestadures no esquinsarà, 11  e a nangú mort no intrarà en nenguna  
Lv 21,23 ni s’acost a le are, car màcula ha  e ensutzar no deu lo santuari meu. Yo sóm  
Lv 21,24  a ells. 24 Parlà Moysèn a Aron  e als fills seus e a tot Ysrael totes  
Lv 21,24  Moysèn a Aron e als fills seus  e a tot Ysrael totes coses que a ell éran  
Lv 22,2  a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron  e als fills d’él que’s guarden de  
Lv 22,2  santificades dels fills de Ysrael,  e no ensutzen lo nom dels santifiquats a  
Lv 22,3  Yo són lo Senyor. 3 »Digues a ells  e aquells qui vendran aprés de ells: »Tot  
Lv 22,3  coses que santifiquades són  e que prasenten los fills de Ysrael al  
Lv 22,5  sament axí com de participament, 5  e qui toquarà graponant o nenguna cosa  
Lv 22,6  6 serà inmunda fins al vespre  e no mengerà de les coses qui  
Lv 22,6 de les coses qui santifiquades són;  e com haurà llevat la sua carn ab aygua 7  
Lv 22,7 haurà llevat la sua carn ab aygua 7  e serà post lo sol, llevors és mundat,  
Lv 22,11 mas aquell que lo sacerdot comprarà  e lo qui serà servacial de la sua casa,  
Lv 22,13  ni tanpoch de les promeyes; 13  e si en altra manera, viuda o rebuyade e  
Lv 22,13  en altra manera, viuda o rebuyade  e sens fills, tornada serà a le case de  
Lv 22,14  part ab aquella cosa que mengerà,  e donar-ho-ha al sacerdot al santuari. 
Lv 22,18  a Moysèn dient: 18 –Parla a Aron  e a sos fills e a tots los fills de  
Lv 22,18  18 –Parla a Aron e a sos fills  e a tots los fills de Ysrael. Diràs a  
Lv 22,18  a ells: »Hom de la casa de Ysrael  e dels estrangers qui habiten entra  
Lv 22,18  qui habiten entra vosaltres  e presentaran la sua víctima per vot o  
Lv 22,23  i la ovella ab la orella tellada  e la coha, voluntàriament pot presentar,  
Lv 22,24  botons no presentareu al Senyor,  e en la vostra terra açò en nenguna manera 
Lv 22,25  que donar volrà, car corrupte és  e maculada; nenguna cosa no li pendreu. 26 
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Lv 22,27  sots la mamella de la mara llur,  e al VIIIè dia d’equí avant presentar sa  
Lv 22,28  presentar sa porà al Senyor; 28  e aquella vaque o ovella no serà  
Lv 22,31  Senyor. 31 »Guordau mos manaments  e feu aquells. Yo sóm lo Senyor. 32 No  
Lv 22,33  qui santifique a vosaltres, 33  e us he trets de la terra de Agipte perquè 
Lv 23,3 reposareu, car disapta de repòs és,  e serà anomenat sant. Nenguna faena no  
Lv 23,8  de servici no fareu en aquell, 8  e presantareu sacrifici en foch al Senyor  
Lv 23,8  en foch al Senyor per VII dies,  e lo VII dia serà [*] pus sant, e en  
Lv 23,8  e lo VII dia serà [*] pus sant,  e en aquell nenguna obra de servir no  
Lv 23,10  en la terra la qual yo us donaré  e haureu saguades les messes, portareu los 
Lv 23,11  vosaltres l’altra dia de disapta,  e santifiquarà aquell. 12 E en aquell dia  
Lv 23,13  I ayn, en holocaust del Senyor, 13  e llibamens seran presentats ab ell: II  
Lv 23,13  ab oli en perfum del Senyor  e olor molt suau; presenterà de sert vi,  
Lv 23,14  a tostemps en vostres generacions  e en totes habitacions vostres. 15  
Lv 23,16  de setmana setena, ço és, L dies,  e axí presentareu sacrifici novell al  
Lv 23,18  VII anyells sence màcula d’un ayn  e un vadell del remat e II moltonets, e  
Lv 23,18  d’un ayn e un vadell del remat  e II moltonets, e seran en holocaust ab  
Lv 23,18 un vadell del remat e II moltonets,  e seran en holocaust ab los llibamens seus 
Lv 23,19  19 E I cabrit per lo peccat fareu,  e II anyells anyívols, víctimes dels  
Lv 23,21  tostemps serà en totes generacions  e habitasions vostres. 22 »E aprés que  
Lv 23,22  no les cullireu; als pobres  e palagrins les llexareu aquelles. Yo sóm  
Lv 23,24  racordable; sonareu ab trompes  e serà nomanat sant. 25 Nenguna obra de  
Lv 23,25  obra de servici no fareu en ell,  e presentareu holocaust al Senyor. 26 E  
Lv 23,27  mes setè, dia de perdonansa sarà  e de molt gran festa [*], e aflegireu les  
Lv 23,27  sarà e de molt gran festa [*],  e aflegireu les vostres ànimes en aquell,  
Lv 23,27  les vostres ànimes en aquell,  e prasentareu holocaust al Senyor. 28  
Lv 23,30  dia, perhirà de sos pobles, 30  e aquella qui nenguna obra farà, deliré  
Lv 23,31 vosaltres serà en totes generacions  e habitasions vostres; 32 disapte de rapòs 
Lv 23,32  vostres; 32 disapte de rapòs és,  e aflagireu les vostres ànimes lo dia nou, 
Lv 23,35  primer dia serà anomanat molt gran  e molt sant. Nenguna obra de servey no  
Lv 23,36  obra de servey no fareu en ell, 36  e per VII dies presentareu holocaust al  
Lv 23,36 Senyor. Lo dia VIII serà gran festa  e molt santa; presentareu holocaust al  
Lv 23,37  les quals apellareu molt grans  e molt santes. Presentareu en aquelles  
Lv 23,37  oblació al Senyor, los holocausts  e sacrificis e ofarenes, 38 menys del que  
Lv 23,37 Senyor, los holocausts e sacrificis  e ofarenes, 38 menys del que presentar  
Lv 23,38 presentar soleu lo dia del disapta,  e meyns de vostres vots e promeses e  
Lv 23,38  disapta, e meyns de vostres vots  e promeses e donatius al Senyor. 39 »Del  
Lv 23,38  e meyns de vostres vots e promeses  e donatius al Senyor. 39 »Del quinzèn dia  
Lv 23,39  Senyor per VII dies. Lo dia primer  e lo dia VIIIè serà disapte, dia de rapòs, 
Lv 23,40  serà disapte, dia de rapòs, 40  e pendreu a vosaltres lo primer dia fruyt  
Lv 23,40  dia fruyt de arbre molt bell,  e brots del palmer, e rams de arbre spes  
Lv 23,40  molt bell, e brots del palmer,  e rams de arbre spes de fulla, e sàlzer  
Lv 23,40  e rams de arbre spes de fulla,  e sàlzer del torrent, e alegrar-vos-  
Lv 23,40  de fulla, e sàlzer del torrent,  e alegrar-vos-heu devant lo Senyor Déu 
Lv 23,41 heu devant lo Senyor Déu vostre, 41  e fareu la feste d’ell per VII dies  
Lv 23,42  E en lo VIIè mes festa fareu 42  e rapozareu en les casades de rama per VII 
Lv 24,2 aporten a tu oli de olives molt pur  e net per cremar en les llantes  
Lv 24,3  al matí devant lo Senyor a honor  e a usance per a tostemps en vostres  
Lv 24,5  Senyor. 5 »Pendràs de sert sèmola  e couràs de aquella XII pans que cadescú  
Lv 24,6  6 dels quals de VI en VI desà  e dellà sobra la taula molt pura devant lo 
Lv 24,7  devant lo Senyor los pozaràs, 7  e pozaràs sobre ells perfum molt pur  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

325 
 

Lv 24,9  de amistansa per a tostemps, 9  e seran de Aron e de sos fills perquè’ls  
Lv 24,9  per a tostemps, 9 e seran de Aron  e de sos fills perquè’ls mengen en lloch  
Lv 24,11  les tendes ab un hom de Ysrael, 11  e com blesmàs lo nom del Senyor e malaýs a 
Lv 24,11  11 e com blesmàs lo nom del Senyor  e malaýs a ell, amanat fon a Moysèn. E  
Lv 24,14  lo blestomador fora les tendes,  e pozen tots aquells qui hu han oït les  
Lv 24,14 oït les sues mans sobre lo seu cap,  e allapiden aquell tot lo poble. 15 E als  
Lv 24,16  lo seu Déu, porterà son peccat, 16  e qui blestomarà lo nom de nostre Senyor,  
Lv 24,17  sia allapidat. 17 »Qui farirà  e matarà hom, de mort muyra. 18 Qui farirà 
Lv 24,18  hom, de mort muyra. 18 Qui farirà  e matarà animal, retrà ànima per ànima. 19 
Lv 24,20  haurà donada, aytal la sostendrà  e de açò serà destret. 21 »Qui matarà  
Lv 24,23 E perlà Moysèn als fills de Ysrael,  e aduguéran aquell qui havia blesmat fora  
Lv 24,23  qui havia blesmat fora les tendes  e ab pedres lo destrenguéran. E faéran los 
Lv 25,2 dient: 2 –Parla als fills de Ysrael  e diràs a ells: »Quant intrats serets en  
Lv 25,3  3 »Per VI ayns sembreràs ton camp  e per VI anys poderàs te vinya e colliràs  
Lv 25,3 camp e per VI anys poderàs te vinya  e colliràs los seus fruyts, 4 e en lo VIIè 
Lv 25,4 vinya e colliràs los seus fruyts, 4  e en lo VIIè any disapte serà [*], del  
Lv 25,5  si brota la terra no les culliràs,  e los reÿms de les tues promeyes no’ls  
Lv 25,6  E seran a vosaltres en vianda a tu  e als teus servacials, sclaus e esclaves,  
Lv 25,6  a tu e als teus servacials, sclaus  e esclaves, e al llogater teu e al palagrí 
Lv 25,6 teus servacials, sclaus e esclaves,  e al llogater teu e al palagrí qui habita  
Lv 25,6  e esclaves, e al llogater teu  e al palagrí qui habita ab tu; 7 a les  
Lv 25,7  qui habita ab tu; 7 a les bísties  e bestiar les coses que nexen daran  
Lv 25,9  d’ayns, qui són XLVIIIIº anys, 9  e sonareu lo corn lo setèn mes en lo Xèn  
Lv 25,10 terra. 10 E santificaràs l’ayn Lè,  e apellar-l’has Remició a tots los  
Lv 25,10  tua terra, car ell és jubileu, [*]  e cadescú retornarà a le companya primera, 
Lv 25,11  lo camp les coses que hy nexeran,  e les promeyes de la verema no les  
Lv 25,12  la santificació de l’ayn jubileu,  e prestament collides les menyareu. 13 L’ 
Lv 25,16  del jubileu tant crexerà lo preu,  e quant menys comteràs, tant menys lo preu 
Lv 25,17 No vullau aflagir vostres proïsmes,  e tema cascú son Déu, car yo sóm lo Senyor 
Lv 25,18  vostre. 18 »Feu los meus manaments  e mos juýs guordau, e compliu aquells,  
Lv 25,18  meus manaments e mos juýs guordau,  e compliu aquells, perquè habitar puguau  
Lv 25,19 en la terra sens tamensa nenguna 19  e engendre a vosaltres los seus fruyts,  
Lv 25,21  benadicció a vosaltres lo VIè ayn,  e farà fruyt de III ayns, 22 e sembrareu  
Lv 25,22  ayn, e farà fruyt de III ayns, 22  e sembrareu l’ayn VIIIè e mengereu los  
Lv 25,22  ayns, 22 e sembrareu l’ayn VIIIè  e mengereu los fruyts fins al novèn ayn;  
Lv 25,23 ’s vendrà a totstemps, car mia és,  e vosaltres forestés e conrehadós meus  
Lv 25,23  car mia és, e vosaltres forestés  e conrehadós meus sou, 24 per què tota la  
Lv 25,25  teu frara vendrà la sua posseció,  e vendrà lo seu propinqüe per rembra  
Lv 25,27  del temps que venut ho haurà,  e ço que restant serà retrà-hu al  
Lv 25,27  serà retrà-hu al comprador,  e axí rebrà la posseció sua. 28 E si no hu 
Lv 25,28  ell tota venda retornerà al senyor  e al poseÿdor primer. 29 »Qui vendrà casa  
Lv 25,30  l’ayn, serà girade al comprador,  e poseyrà aquella e los seus succeÿdors  
Lv 25,30  al comprador, e poseyrà aquella  e los seus succeÿdors per a tostemps, e  
Lv 25,30 los seus succeÿdors per a tostemps,  e rembra no’s porà en lo temps del  
Lv 25,34  són entre los fills de Ysrael, 34  e les viles fora ciutat d’ells no les  
Lv 25,35  és. 35 »Si atendrit serà ton frara  e malalt de mans, rebràs aquell axí com  
Lv 25,35  rebràs aquell axí com estranger  e palegrí e viurà ab tu, 36 no prengues  
Lv 25,35  aquell axí com estranger e palegrí  e viurà ab tu, 36 no prengues uzura d’ell 
Lv 25,38  a vosaltres la terra de Canahan  e fos Déu vostre. 39 »Si de pobresa  
Lv 25,40  esclaus, 40 mas axí com a llogader  e conreador serà, fins l’ayn jubileu  
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Lv 25,41  ayn jubileu servirà envers tu, 41  e aprés n’exirà ab sos fills e tornerà a  
Lv 25,41  41 e aprés n’exirà ab sos fills  e tornerà a le sua generació e posseció de 
Lv 25,41  fills e tornerà a le sua generació  e posseció de sos pares, 42 car mos  
Lv 25,44  tembràs tu lo teu Déu. 44 »Esclaus  e esclaves sien a vosaltres de les nasions 
Lv 25,45  que entorn de vosaltres són 45  e dels estrangers qui van palegrinant  
Lv 25,46  aquests haureu per asclaus, 46  e ab dret de haratatge los rametreu als  
Lv 25,46  los rametreu als succeÿdors  e posayr-los-heu per a tostemps; e los 
Lv 25,46  posayr-los-heu per a tostemps;  e los vostros frares [*] no’ls  
Lv 25,47  vosaltres la mà de l’estranger  e del palagrí, e, vengut a meyns, vendrà  
Lv 25,47  mà de l’estranger e del palagrí,  e, vengut a meyns, vendrà’s ton frara o a 
Lv 25,49  de part de para o de part de mara,  e son cozí acostat de parentiu; e si ell  
Lv 25,49  e son cozí acostat de parentiu;  e si ell se porà rembra, fer-ho porà 50  
Lv 25,50 ha a pasar fins l’ayn del jubileu,  e de la moneda per la qual era vanut se  
Lv 25,51  -li comtat a raó de lloguer; 51  e si més muntarà los anys que romanen fins 
Lv 25,52  lo compte ratrà-li lo preu; 52  e si de poch, poserà conte ab ell segons  
Lv 26,2  Déu vostre. 2 Guordau mos disaptes  e hajau tamensa a mon santuari. Jo sóm lo  
Lv 26,3 »Si en los meus manements caminareu  e ço que us man observareu e fareu  
Lv 26,3  e ço que us man observareu  e fareu aquells, donaré a vosaltres pluge  
Lv 26,4  a vosaltres pluge en son temps, 4  e la terra engenrarà son brotament, e de  
Lv 26,4 e la terra engenrarà son brotament,  e de fruyts los arbres seran complits; 5  
Lv 26,5  la betuda de les messes la venema,  e la venema sobrevindrà al samenter, e  
Lv 26,5  la venema sobrevindrà al samenter,  e mengereu vòstron pa en sadollament, e  
Lv 26,5 mengereu vòstron pa en sadollament,  e sens pahor habitareu en vostra terra; 6  
Lv 26,6  en vostres encontrades, dormireu  e no serà qui us despert, car llavaré  
Lv 26,6  despert, car llavaré males bísties  e lo coltell no pessarà vostres llímits, 7 
Lv 26,7  7 passaguireu los vostros anemichs  e decauran devant vosaltres, 8 pasaguiran  
Lv 26,8  V de vosaltres a C estrangers,  e C de vosaltres a XM, e cauran los  
Lv 26,8  estrangers, e C de vosaltres a XM,  e cauran los vostros anemichs d’espaza en 
Lv 26,9  vostra. 9 Raebré a vosalres  e créxer vos faré, sareu montiplicats e  
Lv 26,9 créxer vos faré, sareu montiplicats  e fermaré lo meu pacta ab vosaltres; 10  
Lv 26,10  molt pus velles de les belles,  e les coses velles, sobrevinent les  
Lv 26,11  meu tabernaccla enmig de vosaltres  e no us meynspresarà la mia ànima, 12  
Lv 26,12  ànima, 12 caminaré entra vosaltres  e saré vostro Déu, e vosaltres sereu poble 
Lv 26,12  entra vosaltres e saré vostro Déu,  e vosaltres sereu poble meu. 13 Yo sóm lo  
Lv 26,15  fareu tots los meus manements, 15  e meynspresareu les mies leys e los meus  
Lv 26,15  15 e meynspresareu les mies leys  e los meus juýs avilareu que no façau les  
Lv 26,15  les coses que manades són per mi,  e anullareu lo meu pacta, 16 yo de sert  
Lv 26,16 -vos-he lleugerament en fratura  e ardor, que consagesca los vostros ulls e 
Lv 26,16  que consagesca los vostros ulls  e desseque les vostres ànimes; debades  
Lv 26,17  posaré la mia faç contra vosaltres  e decaureu devant vostres contraris, e  
Lv 26,17  decaureu devant vostres contraris,  e subjugats sereu en aquells qui us an en  
Lv 26,17  sereu en aquells qui us an en oy,  e fogireu nengú no persiguent a vosaltres. 
Lv 26,19  dobles per los vostros peccats, 19  e trenquaré la supèrbia de la vostra  
Lv 26,19  la supèrbia de la vostra duresa,  e donaré cel a vosaltres desobre axí com a 
Lv 26,19 vosaltres desobre axí com a fferro,  e la terra de asser 20 [*] destrovida,  
Lv 26,22  doblaries per vostres peccats 22  e faré vanir en vosaltres bísties dels  
Lv 26,22 camps que destrovèsquan a vosaltres  e a vostres bísties e apoquesquen vostres  
Lv 26,22  a vosaltres e a vostres bísties  e apoquesquen vostres coses totes, e seran 
Lv 26,22  e apoquesquen vostres coses totes,  e seran fetes vostres carreres desertes.  
Lv 26,23  axí encara no us volreu castiguar  e caminareu per lo contrari ab mi, 24 yo  
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Lv 26,24  ab vosaltres per lo contrari,  e farir-vos-he VII veguades per los  
Lv 26,25  per los vostres peccats, 25  e dresaré sobre vosaltres espaza vengedora 
Lv 26,25  pastalència enmig de vosaltres,  e sareu lliurats en les mans dels  
Lv 26,26  en les mans dels contraris, 26  e aprés que hauré trenquat lo bastó de  
Lv 26,26  quoguessen en un forn los pans  e retran aquells a pes, e mengereu e no  
Lv 26,26  los pans e retran aquells a pes,  e mengereu e no sareu sadollats. 27 »E si  
Lv 26,26  e retran aquells a pes, e mengereu  e no sareu sadollats. 27 »E si enquare per 
Lv 26,27  per aquestes coses no m’ohirets  e caminareu contra mi, 28 yo iré ab furor  
Lv 26,28 ab furor contrària envers vosaltres  e corregir-vos-he de VII plagues per  
Lv 26,29  mengeu les carns de vostres fills  e de vostres filles. 30 Destrohiré les  
Lv 26,30 Destrohiré les altes coses vostres,  e les vostres ýdoles trancaré; caureu  
Lv 26,30 les caygudes de les vostres ýdoles,  e la mia ànima vos abominarà 31 en tant  
Lv 26,31  ciutats ratornen en soladat,  e faré deserts vostres santuaris ni rabré  
Lv 26,33  de aquella seran deperduts, 33  e vosaltres despergiré en les gens e  
Lv 26,33  e vosaltres despergiré en les gens  e desenbaynaré aprés vosaltres la mia  
Lv 26,33  aprés vosaltres la mia espaza,  e serà la vostra terra deserta e les  
Lv 26,33  e serà la vostra terra deserta  e les ciutats vostres destrovides. 34  
Lv 26,35 terra dels hosts; farà sos disaptes  e raposarà en los disaptes de sa soladat,  
Lv 26,36 spaordirà lo so de la fulla volant,  e axí fogiran com si fogien a aspasa.  
Lv 26,37 Cauran nengú no persaguint-los 37  e decauran cascú desobre sos frares axí  
Lv 26,38 no porà. 38 Parireu entra les gens,  e la terra batallívol vos consumrà. 39 La  
Lv 26,39  en la terra de sos anemichs,  e per los peccats de lurs pares e seus  
Lv 26,39  e per los peccats de lurs pares  e seus seran aflagits, 40 entrò que’s  
Lv 26,40  que’s peniden de llurs malvestats  e de sos mals, ab los quals se són  
Lv 26,40 mals, ab los quals se són capgirats  e llunyats de mi e han caminat per lo  
Lv 26,40  se són capgirats e llunyats de mi  e han caminat per lo contrari a mi. 41  
Lv 26,41  41 Caminaré yo donchs contra ells  e amanaré a ells en la terra batallívol  
Lv 26,42  per les malvestats llurs, 42  e ramenbrar-m’he de la amistansa e  
Lv 26,42 e ramenbrar-m’he de la amistansa  e pacte que fermí ab Jacob e Isach e de  
Lv 26,42  e pacte que fermí ab Jacob  e Isach e de Abram, de la terra de sert ma 
Lv 26,42  e pacte que fermí ab Jacob e Isach  e de Abram, de la terra de sert ma  
Lv 26,43  seus sofarint soladat per ells;  e pregaran ells per los lurs peccats per  
Lv 26,43  hauran meynspresat los meus juýs,  e les mies lleys hauran viltingudes. 44 E  
Lv 26,44  perquè de tot sien destroÿts  e que fos trenquat lo meu pacte ab ells,  
Lv 26,45  yo sóm lo Senyor Déu de ells, 45  e ramenbrar-m’he de la mia amistanse  
Lv 26,45  Déu. Aquests són los manaments  e juýs e lleys les quals donà lo Senyor  
Lv 26,45  Aquests són los manaments e juýs  e lleys les quals donà lo Senyor entra si  
Lv 26,45  les quals donà lo Senyor entra si  e entra los fills de Ysrael en lo mont de  
Lv 27,2 dient: 2 –Parla als fills de Ysrael  e diràs a ells: »Hom qui haurà fet promesa 
Lv 27,2  a ells: »Hom qui haurà fet promesa  e de bona voluntat haurà atorgat a Déu la  
Lv 27,4  argent a le mesura del santuari; 4  e si és fembra, XXX. 5 E dels V ayns fins  
Lv 27,8  la fembra X. 8 E si pobra serà  e la estima retra no porà, estarà devant  
Lv 27,8 no porà, estarà devant lo sacerdot,  e tant com aquell estimerà e veurà que ell 
Lv 27,8  e tant com aquell estimerà  e veurà que ell pot donar, tant donarà. 9  
Lv 27,10 ci algú eser prometrà, sant serà 10  e mudar no’s porà per millor que lo mal  
Lv 27,12  lo qual jutgerà si serà bo o mal,  e ordonarà preu, 13 lo qual preu si dar lo 
Lv 27,14  14 »L’hom si prometrà la sua casa  e santifiquar-la al Senyor, considererà  
Lv 27,14  lo sacerdot si és bona o mala,  e segons lo preu que per ell serà estimat  
Lv 27,15  ell serà estimat serà venuda, 15  e ci lo qui hu ha promès la volrà rembra,  
Lv 27,15  sinquena part de la estima desobre  e haurà la casa. 16 »Lo qual si camp de la 
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Lv 27,16 si camp de la sua posseció prometrà  e santifiquarà al Senyor, segons la mesura 
Lv 27,18  són al compte fins al jubileu,  e serà rellevat del preu. 19 La qual cosa  
Lv 27,19  part de la picúnia estimada  e poceyrà aquell; 20 e si rembra no’l  
Lv 27,20  estimada e poceyrà aquell; 20  e si rembra no’l volrà e a altri  
Lv 27,20  aquell; 20 e si rembra no’l volrà  e a altri quisvulla serà venut, ultra lo  
Lv 27,21  jubileu santificat serà al Senyor,  e la poceció santificada se pertayn als  
Lv 27,22  sacerdots. 22 »Si lo camp comprat  e no de la poceció dels mayors serà  
Lv 27,23  dels ayns lo preu fins al jubileu,  e donarà aquell qui aytal ha votat al  
Lv 27,24  qui aytal ha votat al Senyor, 24  e en lo jubileu ratornarà al primer senyor 
Lv 27,24 al primer senyor qui l’havia venut  e l’havia en poseció hagut. 25 »Tota  
Lv 27,27 presentarà segons la estimació sua,  e anedir-hi-ha la sinquena part del  
Lv 27,30  fruyts dels arbres, del Senyor són  e a ell són santifiquats. 31 E si algú  
Lv 27,32  32 Tots los delmes dels bous  e de ovelles e de cabra que sots la verga  
Lv 27,32  los delmes dels bous e de ovelles  e de cabra que sots la verga de pastor  
Lv 27,33  serà santificat al Senyor, 33  e no serà alegit bo ni mal ni per altre  
Lv 27,33  bo ni mal ni per altre serà mudat;  e si algú lo muderà, so que mudat serà [*] 
Lv 27,33 serà [*] serà santifiquat al Senyor  e no serà ramut. 34 Aquests són los  
Lv 27,34  que ha manat lo Senyor a Moysèn  e als fills de Ysrael en lo munt de Sinaý. 
Ex Inc  Inc E comensa lo libra de Èxodus, que és lo  
Ex 1,5  4 Dan, Naptalí, Gaad, Asser. 5  E foren totes les ànimes que hy entraren  
Ex 1,5  de la cuxa de Jacob LXXV ànimes.  E Josep ya era en Agipta. 6 E morí Josep e 
Ex 1,6 ànimes. E Josep ya era en Agipta. 6  E morí Josep e tots sos fraras e tota la  
Ex 1,7  e tota la generació de aquells. 7  E los fills de Yraell fructificaren e  
Ex 1,8  molt, e compliren la terra. 8  E llevà’s en la terra de Agipta rey nou,  
Ex 1,11  terra e que hy intrassen ells. 11  E matéran sobra ells mayoral sobra aquesta 
Ex 1,11  obra per ço que aflegisen ells.  E adonchs adificaren ciutats als  
Ex 1,12  de Farahó: Phirone, Ramarcès. 12  E en quant més los opromien, aytant més  
Ex 1,13  més muntiplicaven e crexien. 13  E los agepcians hagueren en oy los fills  
Ex 1,15  servien ells ab duresa de cor. 15  E dix lo rey de Egipta a IIs juÿes  
Ex 1,17  si és famella, restaurats-la. 17  E les fembres taméran nostro Senyor e no  
Ex 1,18  ans conservaren los infants. 18  E lo rey féu-les-sa venir e dix: –Per  
Ex 1,19  cor vós raservats los infants? 19  E elles respongueren: –Les fembres hebrees 
Ex 1,20 nós vinguam ya és fet per elles. 20  E féu Déu bé a les madrines, e muntiplicà  
Ex 1,21  poble, e foren molt confortats. 21  E per ço con les madrines tameren Déu,  
Ex 1,22  Déu, adificà a elles cases. 22  E manà Farahó a tot lo poble dient:  
Ex 2,1 restaurats-la. 2,Tit Capítol II 1  E aprés açò, axí un homa de la casa de  
Ex 2,2  2 la qual consabé e parí un fill.  E véran ell molt bell, e amagaren-lo per 
Ex 2,3  e amagaren-lo per IIIs mesos. 3  E com més no’l poguessen selar, féran una 
Ex 2,4  rebegina sobra la vora del flum. 4  E estech sa germane de luyn per saber què  
Ex 2,5  per saber què seria fet d’ell. 5  E veus [*] massipes anaven sobra la riba  
Ex 2,5  anaven sobra la riba del flom.  E com la infanta viu la caxeta en lo riu,  
Ex 2,5  tramès-hi una de ses massipes.  E pres la caxeta, 6 e com obricen la  
Ex 2,7  dels hebreus és aquest infant. 7  E dix la germana a la filla de Farahó:  
Ex 2,8 pugua nodrir a tu aquest infant. 8  E ella dix: –Vé. Anà tentost la macipa, e  
Ex 2,9 -lo’m, e yo lloguar-te-n’he.  E pres-lo la mara e nodrí l’infant [*]. 
Ex 2,9 -lo la mara e nodrí l’infant [*].  E dix a ella la filla de Farahó: –Guarde  
Ex 2,10  ha la mia adobció en loch de fill.  E ella apellà lo nom de aquell Moysèn  
Ex 2,11  «De la ayga l’havia tret.» 11  E en aquells dies, aprés que fon crescut  
Ex 2,11  a sos frares e viu lur aflicció.  E havia un homa agepcià qui batia un de  
Ex 2,13  e amaguà’l en la arena. 13  E axí en lo segon jorn, e viu II hebreus  
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Ex 2,14 tort: –Per què fers ton proÿsma? 14  E aquell respòs: –E qui t’ha fet príncep  
Ex 2,14  ton proÿsma? 14 E aquell respòs:  –E qui t’ha fet príncep ne jutge sobre  
Ex 2,14  axí com auciest hir lo egepcià?  E temé’s Moysèn e dix: «Per cert, sabude  
Ex 2,15  «Per cert, sabude és la cosa.» 15  E Farahó sabé açò, e volch-lo auciura, a 
Ex 2,15  e volch-lo auciura, a Moysèn.  E fogí Moysèn devant Farahó, e estech en  
Ex 2,16  de Median, e sech prop del pou. 16  E lo senyor de Median havia VII filles,  
Ex 2,17  abeurar lo bestiar de lur para. 17  E sobrevengueren los pastors e manasaren- 
Ex 2,17  los pastors e manasaren-les.  E llevà’s Moysès e defançà les infantes e 
Ex 2,18  infantes e abeurà les ovelles. 18  E com elles foren tornades a Ragel, para  
Ex 2,19  sou cuytades axí de venir a mi? 19  E elles diguéran: –Un homa agepcià nos ha  
Ex 2,20  aygua e abeurà nostres ovelles. 20  E ell los dix: –Aon és aquell homa? Per  
Ex 2,21  per ço que manuch lo pa ab nós. 21  E apellaren-lo. E jurà Moysèn que  
Ex 2,21  lo pa ab nós. 21 E apellaren-lo.  E jurà Moysèn que estaria ab ell. E pres  
Ex 2,21  E jurà Moysèn que estaria ab ell.  E pres Siporà filla d’ell per muller, 22  
Ex 2,22  «Paragrí fuy en terra stranya.»  E puys hach-ne un altra, lo qual apellà  
Ex 2,23  a mi de la mà de Farahó.» 23  E aprés molt de temps, morí lo rey de  
Ex 2,23  de temps, morí lo rey de Egipta.  E sospiraren los fills de Yraell per raó  
Ex 2,23  que havien en la obra, e cridaren.  E lur crit muntà a nostro Senyor per lur  
Ex 2,24  a nostro Senyor per lur servey. 24  E oý Déu lo lur gemeguament e remembrà’s  
Ex 3,1 e desliurà’ls. 3,Tit Capítol III 1  E Moysès gordava e pexia les ovelles de  
Ex 3,2  en lo munt de Déu, en Horep. 2  E nostro Senyor aparech a ell en flama de  
Ex 3,3 ·l romaguer cremàs, e no cremava. 3  E dix Moysèn: «Yo iré e veuré aquesta gran 
Ex 3,4  per què no crema la romaguera.» 4  E viu nostre Senyor que ell sa acostava  
Ex 3,4  romaguera e dix: –Moysèn, Moysèn!  E ell respòs: –Ací sóm! 5 Dix a ell: –No  
Ex 3,6 loch en què astàs terra santa és. 6  E dix: –Yo sóm lo Déu de tos pares, Déu de 
Ex 3,6  lo Déu de Ysach e lo Déu de Jacob.  E cobrí Moysèn sa faç, cor no podia  
Ex 3,8  ’ls opremien en les lurs obres. 8  E yo sé la lur dolor, e çó devallat per  
Ex 3,11  fills de Yraell, de Agipta. 11  E dix Moysèn al Senyor: –Qui són yo, que  
Ex 3,12  los fills de Yraell de Egipta? 12  E dix-li Déu: –Yo saré ab tu, e açò serà 
Ex 3,13  a Déu sobre lo munt aquest. 13  E dix Moysèn al Senyor: –Vet que yo vaig  
Ex 3,14  Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui són.  E dix: –Axí diràs a ells fills de Yraell:  
Ex 3,15  “Qui és ma tremat a vós”. 15  E dix Déu altra vegade a Moysèn: –Açò  
Ex 3,18  terra fluent de llet e de mel.” 18  E ogen la mia veu, e entraràs tu e los  
Ex 3,20  na anets sinó per mà poderoza. 20  E yo mostraré a ell la mia mà, e percudiré 
Ex 3,21 d’ells, e aprés açò lexarà vós. 21  E yo daré gràcia al poble aquest devant  
Ex 4,1  Agipta. 4,Tit Capítol IIII 1  E respòs Moysèn e dix: –No creuran a mi ne 
Ex 4,2  “No aparech a tu nostre Senyor.” 2  E dix Déu a ell: –Què és açò que tens en  
Ex 4,2  –Què és açò que tens en la mà tua?  E ell respòs: –Verga. 3 E dix nostre  
Ex 4,3  la mà tua? E ell respòs: –Verga. 3  E dix nostre Senyor: –Gita-le en terra.  
Ex 4,3 nostre Senyor: –Gita-le en terra.  E ell le hy gità e tornà colobra, e fogí  
Ex 4,4  e fogí Moysèn devant ella. 4  E dix Déu: –Sten la tua mà e pren-la per 
Ex 4,4  la tua mà e pren-la per la coha.  E estès la mà e pres-la, e mantinent  
Ex 4,6  tos pares, Abram, Ysach e Jacob. 6  E dix-li altre vegade nostre Senyor:  
Ex 4,6  Senyor: –Mit te mà en ton si.  E com le hy hach meza, trach-le’n  
Ex 4,7  le’n massella blanca com a neu. 7  E dix-li Déu: –Torna la mà en ton si. E  
Ex 4,7  -li Déu: –Torna la mà en ton si.  E tornà-le-hy e trach-le’n sane axí 
Ex 4,8 le’n sane axí com s’era debans. 8  –E serà si no creuran a tu e no t’oyran  
Ex 4,9  la tua veu per lo senyal segon. 9  E si no’t creuran per los II senyals ne  
Ex 4,10  pendràs del flum seran sanch. 10  E dix Mossé a Déu: –Prec-ta, mon Senyor, 
Ex 4,10  no entendria ço que tu has perlat.  E he enpetxade la bocha, e só tart de  
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Ex 4,11  e só tart de bocha e de lengua. 11  E dix Déu a ell: –Qui féu la bocha de l’  
Ex 4,13 e ensenyar-t’he què perlaràs. 13  E aquell dix: –Prec-ta, Senyor, que hy  
Ex 4,14  Senyor, que hy trametas altre. 14  E nostre Senyor yrasch-se ab Moysèn e  
Ex 4,17  coses que pertayen a Déu. 17  E tu prin aqueste vergua [*] ab la qual  
Ex 4,18  la qual seran fets los senyals. 18  E anà Moysèn e tornà a Ytró, son sogre, e  
Ex 4,19  Al qual dix Ytró: –Vé en pau. 19  E dix Déu a Moysèn en Median: –Vé e torna  
Ex 4,20  quarien la tua ànima són morts. 20  E pres Muysèn sa muller e sos fills, e  
Ex 4,21  la verga de Déu en la mà. 21  E dix Déu a Moysèn: –Com t’entornaràs en  
Ex 4,21  mà, e faràs aquells devant Farahó.  E yo endurahiré son cor per ço que no lex  
Ex 4,22  per ço que no lex lo meu poble. 22  E diràs açò a Faraó: “Açò diu nostre  
Ex 4,24  nat engendrat [*]. 23 [*]” 24  E com anàs en son camí e fos l’albergade, 
Ex 4,25  Senyor e volch ell auciura. 25  E tentost Siporà pres una esquerda de  
Ex 4,26  «Tu est novi de sanch a mi.» 26  E lexà aquell pus que hach dit «Novi de  
Ex 4,27 de sanch a mi», per circumsizió. 27  E dix Déu a Aron: –Vé a encontra de  
Ex 4,28  en lo munt de Déu e bezà-lo. 28  E racomtà-li Moysèn totes les paraules  
Ex 4,29  e los senyals que menave fer. 29  E vengueren abdozos e ajustaren tots los  
Ex 4,30  tots los vells de Yraell. 30  E dix-los Aron totes les paraules que  
Ex 4,31 féu los senyals devant lo poble. 31  E crech lo poble, e conaguéran que nostre  
Ex 5,1 -ce e adoraren. 5,Tit Capítol V 1  E aprés açò, entraren Moysèn e Aron devant 
Ex 5,2  que sacrifícan mi en lo dasert.” 2  E aquell respòs: –Qui és ton Senyor que yo 
Ex 5,3  Senyor, ni Yraell no lexaré. 3  E digueren ells: –Lo Déu de Yraell apellà  
Ex 5,4  nós en pastelències o mortaldat. 4  E dix a ells lo rey de Agipta: –Per què  
Ex 5,5  obres? Anats fer vostros fets! 5  E adonchs Faraó dix a son consell: –Molt  
Ex 5,5  quante companya esvahex a ell!  E diguéran a ell: –Molt és. E ell dix:  
Ex 5,5  a ell! E diguéran a ell: –Molt és.  E ell dix: –Donchs, veyats quante seria  
Ex 5,6  a ell repòs de les obres. 6  E menà en aquel di’a lo mayoral e als  
Ex 5,10  per peraules monsonagueres. 10  E axiren los sobreposats de les obres [*]  
Ex 5,12 serà aminvat res de vostre obre. 12  E fo escampat lo poble per tota la terra  
Ex 5,13  cullicen la palla del rostoll. 13  E los sobreposats de les obres los  
Ex 5,14  com hom vos donave la palla! 14  E foren, los fills de Yraell que no podían 
Ex 5,15  dient: –Complits la obra! 15  E venguéran aquells qui éran de Yraell  
Ex 5,17  fan contra lo teu pobla. 17  E ell respòs: –Vosaltres vagats en  
Ex 5,20  rajoles 19 [*] per cascun dia. 20  E corraguéran a Moysèn e Aron, qui astava  
Ex 5,22 coltell en sa mà per ociura nós. 22  E retornà Moysèn a nostro Senyor e dix:  
Ex 6,1  has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1  E dix Déu a Moysès: –Are veuràs què faré a 
Ex 6,2  gitaré ells de la terra sua. 2  E parlà nostro Senyor a Moysèn dient: –Yo  
Ex 6,6  ramenbrant de la mia covinensa. 6  E per amor de açò dich als ffills de  
Ex 6,9  a vós a posayr. Yo sóm Senyor.” 9  E contà Moysèn totes les peraules aquestes 
Ex 6,10  lur esparit e per la obra dura. 10  E perlà Déu a Moysèn dient: 11 –Entre e  
Ex 6,12 fills de Yraell de la terra sua. 12  E respòs Moysèn devant nostre Senyor: –Vet 
Ex 6,14  los fills de Yraell de Agipta. 14  E aquests són los prínceps de les casades  
Ex 6,15 Aquests són los parentats de Rubèn.  E los fills de Simeon foren: Jamuell e  
Ex 6,16  són los parentats de Simeon. 16  E aquests són los fills de Lleví per lurs  
Ex 6,16  Guersson e Caad i Merarí.  E los anys de la vida de Lleví foren  
Ex 6,17  de Lleví foren CXXXVII anys. 17  E los fills de Guersson, fills de Lleví,  
Ex 6,18  e Semeý per lurs cognisions. 18  E los fills de Caad, fills de Lleví,  
Ex 6,18  Aram e Asuar e Ebron e Boziball.  E los anys de Caad foren CXXXIII. 19 E los 
Ex 6,19  los anys de Caad foren CXXXIII. 19  E los fills de Merarí, fills de Lleví  
Ex 6,20 de Lleví per les sues companyes. 20  E pres Amram muller Jocabech, sa tia, la  
Ex 6,20  a ell Aron e Moysèn e Mariam.  E foren los anys de la vida de Amram  
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Ex 6,21  la vida de Amram CXXXVII anys. 21  E los fills de Ysaquar foren: Coré e Neb e 
Ex 6,22  foren: Coré e Neb e Sacrí. 22  E los fills de Ozibel foren: Missael [*].  
Ex 6,23  de Ozibel foren: Missael [*]. 23  E pres Aron muller Elizabe filla de  
Ex 6,24  Nadap e Buy e Alazar e Thamar. 24  E los fills de Coré foren Eser e Halcanà e 
Ex 6,24 Coré foren Eser e Halcanà e Abisab.  E aquests són los parentats de  
Ex 6,25  los parentats de Cariatiarim. 25  E Alatzar, fill de Aron, sacerdot, pres  
Ex 6,25  Putiel, la qual parí a ell Fineàs.  E aquests són prínceps de les companyes  
Ex 6,29  en terra de Agipta. Capítol VII 29  E parlà Déu a Moysèn dient: –Yo sóm lo  
Ex 6,30  les coses que yo parle a tu. 30  E dix Moysèn devant Déu: –Yo són en llavis 
Ex 7,3  fills [*] axir de la terra sua. 3  E yo endurayré lo seu cor, e muntiplicaré  
Ex 7,4 maravelles en la terra de Agipte. 4  E no oirà a vós Farahó, e yo daré plagua  
Ex 7,6  de Ysraell d’enmig d’ells. 6  E faheren-ho axí Moysèn e Aron com los  
Ex 7,8 de LXXXIII con perlaren a Farahó. 8  E dix Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a  
Ex 7,10  Farahó”, e tornerà colobre. 10  E intraren Moysèn e Aron devant Farahó, e  
Ex 7,11  Farahó [*], e tornà colobre. 11  E apellà Farahó hòmens sabens e  
Ex 7,13 Aron devorà la verga de aquells. 13  E fo enduraÿt lo cor de Faraó, e no oý  
Ex 7,14  aquells, axí com havia dit Déu. 14  E dix Déu a Moysèn: –Greu és lo cor de  
Ex 7,17  entrò are no l’has volgut oir. 17  E per ço vet què diu nostre Senyor: En açò 
Ex 7,19  bavent les aygües del flum.” 19  E dix Déu a Moysèn: –Digues Aron: Prin la  
Ex 7,20  vaxells de fust com de pedra”. 20  E fahéran-ho axí Moysèn e Aron com los  
Ex 7,22  en tota la terra de Agipta. 22  E feren senblantment tots los encantadors  
Ex 7,23  com havia menat nostre Senyor. 23  E tornà-ce’n e intrà-sse’n en la sua  
Ex 7,24 hy posà son cor aqueste veguade. 24  E cavaren los agipcians entorn del flum 
Ex 7,25  beura de la aygua del flum. 25  E foren conplits VII dies que nostro  
Ex 8,1  ferí lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1  E dix Déu ha Moysès: –Intra a Farahó e  
Ex 8,2 que sacrifícan a mi en lo desert. 2  E si no’l vol lexar, vet que yo percudiré 
Ex 8,5 tos serfs entraran les granotes.” 5  E dix Déu a Moysèn: –Digues a Aron: “Stin  
Ex 8,6  sobra la terra de Agipta.” 6  E stès la mà Aron sobre les aygües de  
Ex 8,8  tota la terra de Agipte. 7 [*] 8  E apellà Farahó Moysèn e Aron e dix a  
Ex 8,9 seu poble per sacrificar lur Déu. 9  E dix Moysèn a Farahó: –Tu ordones mi que  
Ex 8,10  romendran al flum fins a demà. 10  E ell respòs: –Fes ço que’t plàcia. E ell 
Ex 8,10  ell respòs: –Fes ço que’t plàcia.  E ell li dix: –Yo faré segons la tua  
Ex 8,12  elles romandran en lo flum. 12  E axiren Moysèn e Aron de Farahó, e apellà 
Ex 8,13  granotes que havia dit a Faraó. 13  E féu nostre Senyor segons la paraula de  
Ex 8,15  e la terra compodrí-les. 15  E viu Faraó que dat li era rapòs; fo  
Ex 8,16  aquells, axí com havia dit [*]. 16  E dix Déu a Moysèn: –Parla a Aron e digues 
Ex 8,17  la universa terra de Agipta.” 17  E féu-ho axí, cor stès Aron se mà tenent 
Ex 8,18 [*] per tota la terra de Agipte. 18  E faheren atratal los encantadors ab lurs  
Ex 8,19  los hòmens com en les bèsties. 19  E digueren los encantadors [*]: –Lo dit de 
Ex 8,19  [*]: –Lo dit de Déu és ací.  E fo enduraït lo cor de Farahó e no oý  
Ex 8,23  entra lo meu poble e lo teu.  E demà serà aquest senyal”. 24 E féu-ho  
Ex 8,24 teu. E demà serà aquest senyal”. 24  E féu-ho lo Senyor axí, e venguéran  
Ex 8,25  per aquesta manera de mosques. 25  E apellà Farahó Moysèn e Aron, e dix a  
Ex 8,26  al vostre Déu en aqueste terra. 26  E dix Moysèn: –No’s pot axí fer †menys de 
Ex 8,28  nostre axí com ha manat a nós. 28  E dix Farahó: –Yo llexaré vós per ço que  
Ex 8,29  pus luyn, e pregats per mi. 29  E dix Moysèn: –Yo axiré devant tu, e  
Ex 8,30  per sacrificar a nostre Senyor. 30  E axí Moysèn devant Farahó e adorà nostre  
Ex 8,32  axí que no’n fou vista una. 32  E fo enduraït lo cor de Farahó, axí que en 
Ex 9,1  lo pobla. 9,Tit Capítol VIIIIº 1  E dix Déu a Moysèn: –Entra a Farahó, e  
Ex 9,4  [*] los bous e les ovelles.” 4  E féu Déu grans maravelles entre les  
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Ex 9,5  pertenyia als fills de Ysrael. 5  E ordonà nostre Senyor lo temps dient:  
Ex 9,6  Senyor aqueste cosa en terra. 6  E féu nostre Senyor la cosa aqueste en l’ 
Ex 9,7 fills de Ysrael no’n parí nengú. 7  E tremès Farahó si era mort nengú del  
Ex 9,7  de Ysrael, e diguéran-li que no.  E agreuyà’s lo cor de Farahó e no llexà  
Ex 9,8  Farahó e no llexà anar lo poble. 8  E dix Déu a Moysèn e a Aron: –Prenets  
Ex 9,10 universa terra de Agipte verola. 10  E ells pregueren de la sendra del forn, e  
Ex 9,11  hòmens e en totes les bèsties. 11  E no poguéran los encantadós star devant  
Ex 9,12  e’n tota la terra de Agipte. 12  E Déu endurahí lo cor de Farahó e no oý  
Ex 9,13  axí com havia dit Déu a Moysèn. 13  E dix Déu [*]: –Lleva’t matí e està  
Ex 9,15  senblant a mi en tota la terra. 15  E ara yo estendré la mia mà, e farré a tu  
Ex 9,16  e periràs de la terra. 16  E per amor de açò yo t’he pozat, que  
Ex 9,17  lo meu nom en tota la terra. 17  ¿E encare ratens lo meu pobla e no vols  
Ex 9,20  lo cayiment de la padruscada.” 20  †E ell tremet per† la peraule de nostre  
Ex 9,22  e lus bestiars en lurs camps. 22  E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà devers 
Ex 9,23  e en tota la terra de Egipte. 23  E stès Moysèn la vergua vers lo cel, e  
Ex 9,27  de Ysrael, no’n caech gens. 27  E tremès Farahó e apellà Moysèn e Aron, e  
Ex 9,29  d’equí avant no romanguats. 29  E dix Moysèn: –Com yo saré axit de la  
Ex 9,33  foren farits, cor terdans éran. 33  E axí’s Moysès devant Farahó de la ciutat 
Ex 9,34  no caygué pluge sobra la terra. 34  E viu Farahó que la pluya e la padruscade  
Ex 10,1  Senyor [*]. 10,Tit Capítol X 1  E dix Déu a Moysèn: –Entra a Faraó, cor yo 
Ex 10,2 en les orelles dels fills de Yrael.  E de totes aquelles coses que són  
Ex 10,3  que yo sóm lo Senyor Déu vostra. 3  E entraren Moysèn e Aron a Farahó, e  
Ex 10,4  poble per ço que sacrifich a mi. 4  E si no ho vols fer, vet que yo aduré [*]  
Ex 10,7  la terra tro al dia aquest.” [*] 7  E diguéran los serfs de Farahó: –Per què  
Ex 10,8 ¿No veus que Agipta és consumade? 8  E tornaren Muysèn e Aron a Farahó, lo qual 
Ex 10,9 que d’equí avant no peresca [*]. 9  E dix Moysèn: –Ab nostres mullers e ab  
Ex 10,11 Senyor, cor açò demanats vosaltres.  E mantinent se axiren devant Farahó. 12 E  
Ex 10,12  se axiren devant Farahó. 12  E dix Déu a Moyèn: –Estín la tua mà sobra  
Ex 10,13 herba que romàs a le pedruscade. 13  E estès la sua verga Moysèn sobra la terra 
Ex 10,15  guardant e aguastant totes coses.  E fou menyade la herba tota de la universa 
Ex 10,18  que lleu de mi aquesta mort. 18  E axí Moysèn devant Farahó, e pregà nostre 
Ex 10,20  en totes les fins de Agipta. 20  E endurahí nostre Senyor lo cor de Farahó, 
Ex 10,21  llexà anar los fills de Ysrael. 21  E dix nostre Senyor a Moysèn: –Estín la  
Ex 10,22  ten fosques que a palpar [*]. 22  E stès Moysèn [*] vers lo cel, e foren  
Ex 10,24  los fills de Ysrael era lum. 24  E Farahó apellà Moysèn e Aron e dix a  
Ex 10,25  infans romanguen ab nosaltres. 25  E dix Moysèn: –¿Tu deràs en nostro Senyor  
Ex 10,26 que ofiram al Senyor Déu nostre? 26  E tot nostre bestiar se n’irà ab nós, axí 
Ex 10,27  que’l loch siam pervenguts. 27  E endurahí nostre Senyor lo cor de Faraó,  
Ex 10,28  e no volch llexar anar ells. 28  E dix Farahó a Moysèn: –Perteix-te  
Ex 10,29  dia me vendràs devant, morràs. 29  E respòs Moysèn: –Axí serà fet com has  
Ex 11,1  la tua cara. 11,Tit Capítol XI 1  E dix Déu a Moysèn: –Encara tocaré Farahó  
Ex 11,3  al pobla devant los egepcians.  E fonch Moysèn gran baró maravallozament  
Ex 11,4  sos serfs e devant tot lo poble. 4  E dix: –Açò diu nostre Senyor: “En la [*]  
Ex 11,6  los primers nats de les bèsties. 6  E serà gran clamor en tota la universa  
Ex 11,8 agipcians e los fills de Ysrael.” 8  –E devallen tots aquests serfs a mi –dix  
Ex 11,8 e tot lo poble qui és sotmès a mi”.  E aprés açò axireu. 9 E axí-ce’n Moysèn 
Ex 11,9 sotmès a mi”. E aprés açò axireu. 9  E axí-ce’n Moysèn molt irat devant  
Ex 11,9 ’n Moysèn molt irat devant Farahó.  E dix nostre Senyor a Moysèn: –Farahó no  
Ex 12,1  la sua terra. 12,Tit Capítol XII 1  E dix Déu a Moysèn e a Aron en terre de  
Ex 12,5  sofacients a menyar l’anyell. 5  E serà l’enyell mascle, sens màcula e  
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Ex 12,6  dels moltons e de les ovelles. 6  E servats-los entrò al XIIII dia del mes 
Ex 12,7  fills de Ysrael en lo vespra. 7  E pendran de la sanch d’ell, e pozar-n’ 
Ex 12,8  de la casa d’on menyaran ell. 8  E menyarets les carns en aquella nit,  
Ex 12,10  aquell e los budells menyarets. 10  E no romendrà d’ell nenguna cosa tro al  
Ex 12,11 d’ell, cremats-ho en lo foch. 11  E axí menyarets aquell: los vostres  
Ex 12,12  en la Pascha ell a Déu. 12  »E passsaré per terra de Agipta en la nit  
Ex 12,13  Agipte faré juý. Yo sóm Senyor. 13  E vasaré la sanch a vós en senyal sobra  
Ex 12,14 com yo farré la terra de Agipte. 14  E vós haurets aquell dia en ramenbrance e  
Ex 12,15  generacions, en fur de segla. 15  »E per VII dies menyarets l’alís, e en lo 
Ex 12,17  diputats a’perellar de menyar. 17  E observarets lo alís, cor en force del  
Ex 12,18  generacions en fur perdurable. 18  E en lo primer mes, en lo XIIII dia del  
Ex 12,21  e menyarets cosa aliza. 21  E apellà Moysèn tots los vells de Ysrael e 
Ex 12,22  a ell per la Pasque. 22  E farets un salpasser de una manade de  
Ex 12,22  llindar e abdozos los perestatges.  E nagú de vós no ischa fora de la porta de 
Ex 12,25 a tos fills entrò anpertostemps. 25  E con intrarets en la terra la qual nostre 
Ex 12,26  observats totes aquestes coses. 26  E com diran a vós vostres fills: “Quina és 
Ex 12,27  e les nostres cases desliurants.”  E encorbà-sse lo poble e adorà. 28 E  
Ex 12,28  encorbà-sse lo poble e adorà. 28  E axiren los fills de Ysrael, [*] axí com  
Ex 12,29  manat Déu a Moysèn e a Aron. 29  E fo fet en la mige nit que farí nostre  
Ex 12,30 los primers nats de les bèsties. 30  E llevà’s Farahó de nits, e tots sos  
Ex 12,31  casa en què no hagués mort. 31  E cridà Farahó Moysèn e Aron en aquella  
Ex 12,33  Anats-vos-en e benaÿts mi. 33  E esforçà’s Agipte de cuytar e de enviar  
Ex 12,34  terra dient: «Tots sóm morts!» 34  E portà-se’n lo poble, abans que  
Ex 12,35  ab draps sobre lurs muscles. 35  E faeren los fills de Ysrael axí com manà  
Ex 12,36  e d’or e moltes vestidures. 36  E donà nostre Senyor gràcia al poble  
Ex 12,37  a ells, e despullaren Agipte. 37  E moguéran-ce los fills de Ysrael de  
Ex 12,39  e ovelles e bous e bèsties [*]. 39  E cogueren la pasta que tregueren de  
Ex 12,43  Ysrael en les lurs generacions. 43  E dix Déu a Moysèn e a Aron: –Aquesta és  
Ex 12,46  ne llogater no manuch d’ell. 46  »E en una case lo menyarets, e no traurets 
Ex 12,50  e a l’habitant entre vós. 50  E faeren los fills de Ysrael axí com havia 
Ex 13,1  sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 13,3  les bèsties, cor meus són tots. 3  E dix Moysèn al poble: –Ramenbrats-vos  
Ex 13,5 aquí terra fluent de llet e de mel.  E salabrerets aquest dia en cascuna de  
Ex 13,8  ne en les tues encontrades. 8  E recomtats [*] en aquell dia e diràs:  
Ex 13,9  a mi com ma tragué de Agipte.” 9  E serà quaix senyal en la tua mà e quaix  
Ex 13,11  en son temps, d’ayn en ayn. 11  »E com te metrà nostre Senyor en la terra  
Ex 13,13  mascle consegraràs al Senyor. 13  E al primer nat de l’aze muderàs per  
Ex 13,14 si no’l resembràs [*] per preu. 14  E com te demanaran tos fills demà: “Què és 
Ex 13,15 entrò al primer nat de les bèsties.  E per amor de açò yo sacrifich a nostre  
Ex 13,16  los primers de mos fills raem.” 16  E serà quaix senyal sobre te mà, e quax  
Ex 13,17  tregué nostre Senyor de Agipte. 17  E com Farahó hagués jaquit lo poble,  
Ex 13,18  desert que és prop de la Mar Roya.  E armats puyaren los fills de Ysrael de la 
Ex 13,19 de Ysrael de la terra de Agipte. 19  E pres Moysèn la ossa de Josep ab si, per  
Ex 13,20 -vos-en la mia ossa ab vós.» 20  E mogueren-se de Sachot e passaren en  
Ex 13,21  l’estrem de la fi del desert. 21  E Déu anave devant ells per mostrar-los  
Ex 14,1  lo poble. 14,Tit Capítol XIIII 1  E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parle als  
Ex 14,4 terra, al desert los han clozos.” 4  E yo endurahiré lo cor de Pharaó e de  
Ex 14,4 los agipcians que yo sóm lo Senyor.  E faheren-ho axí. 5 E fou desnunciat al  
Ex 14,5  lo Senyor. E faheren-ho axí. 5  E fou desnunciat al senyor dels agipcians  
Ex 14,6 de Ysrael que no servesque a nós? 6  E mès-se en carrera, e pres tot lo poble 
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Ex 14,8  de Agipte a obs de la host. 8  E enduraý nostre Senyor lo cor de Faraó,  
Ex 14,9  e aquells éran axits ab mà alte. 9  E com los perseguien los agipcians,  
Ex 14,10 era en Hiroch contre Beelsephon. 10  E com se apropinquàs Ffarahó, llevaren los 
Ex 14,10  veren los agipcians aprés d’ells.  E tameren-sa fortment, e cridaren a  
Ex 14,13  que no morir en lo desert. 13  E dix Moysèn al poble: –No us temats.  
Ex 14,14  nostre Senyor se combatrà per vós.  E per ço, callats vosaltres. 15 E dix Déu  
Ex 14,15  E per ço, callats vosaltres. 15  E dix Déu ha Moysèn: –De què’t clames a  
Ex 14,17  per mig de la mar en sech. 17  E yo endurahiré lo cor dels agipcians per  
Ex 14,19  e en los seus cavalls. 18 [*] 19  E moch-ce l’àngel de Déu qui guihave le 
Ex 14,21  e en aquells era tenebroza. 21  E com Muysèn estenés la mà sobre la mar,  
Ex 14,21  tota la nit, e mès la mar en sech.  E foren les aygües depertides, 22 e  
Ex 14,23  de aquells e a le sinestra. 23  E los agipcians perseguien-los e  
Ex 14,24  intraren per mig de la mar. 24  E com fo vengude la vigília del matí,  
Ex 14,25  e aportà-les en la pregoneza.  E diguéran adonchs los agipcians: –Fogiam  
Ex 14,26  se combat per ells contre nós. 26  E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobre  
Ex 14,27 les aygües [*]. 27 [*] en lur loch.  E los agepcians volgueren fogir, e  
Ex 14,28 les aygües e somorgolaren-los. 28  E ratornaren les aygües e cobriren les  
Ex 14,29  no’n romàs d’ells entrò a I. 29  E los fills de Ysrael paseren [*] en sech, 
Ex 14,30 com a mur a destre e a sinestre. 30  E desliurà nostre Senyor en aquell dia  
Ex 14,31  morts sobre la riba de la mar.  E vaeren los fills de Ysrael que ab gran  
Ex 15,14  en lo teu sant habitacle. 14  E los pobles puyaren e són aÿrats, los  
Ex 15,19  regnarà per tostemps e oltra. 19  E és entrade la cavellaria de Farahó ab  
Ex 15,20 anaren per sech enmig de la mar. 20  E pres Mariam, sor de Aron, lo temboret en 
Ex 15,20 lo temboret en la mà, e profetitzà.  E axiren totes les fembres aprés de ella  
Ex 15,22  mar lo cavall e lo cavalcador. 22  E féu pertir Moysèn e Aron los fills de  
Ex 15,23  lo desert, e no trobaren aygua. 23  E vengueren en Maroch, e no poguéran beura 
Ex 15,24 loch Amaroch, ço és, «Amarguós». 24  E mermurà lo poble contre Muysèn dient:  
Ex 15,25 aygües, les aygües tornaren dolces.  E aquí ordonà los manements e juýs, e aquí 
Ex 15,27  Yo sóm lo Senyor salvador teu. 27  E vengueren en Helim, on ha XII fonts de  
Ex 16,1  les aygües. 16,Tit Capítol XVII 1  E mogueren-ce de Helim, e vench tota la  
Ex 16,2  foren axits de terra de Agipte. 2  E mermurà tota la congragació dels fills  
Ex 16,4  tota aquesta multitut de fam? 4  E dix Déu a Moysèn: –Vet que yo plouré a  
Ex 16,5 asayg si algú yrà en ma ley o no. 5  E en lo dia VI collían-ne dos tans de  
Ex 16,6  solien cullir per sengles dies. 6  E digueren Moysèn e Aron a tots los fills  
Ex 16,7  mermurament contre lo Senyor.  E nós, ¿qui som, qui mermurats contre nós? 
Ex 16,8  som, qui mermurats contre nós? 8  E dix Moysèn: –Nostre Senyor darà a vós en 
Ex 16,9  mas contre al Senyor. 9  E dix Moysèn a Aron: –Digues a tota la  
Ex 16,10  ha oÿt lo vostro mermurament.” 10  E dementra perlava Aron a tot lo  
Ex 16,11 de nostre Senyor aparech en nuu. 11  E perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he oït  
Ex 16,13  yo són lo Senyor Déu vostre.” 13  E fon fet vespra, e puyaren guatles e  
Ex 16,14  e cobriren tota la posade [*]. 14  E cobrí tota la faç de la terra. E aparech 
Ex 16,14 14 E cobrí tota la faç de la terra.  E aparech en lo desert una cosa menude  
Ex 16,15  a saliandre, sobre la terra. 15  E com ho veren los fills de Ysrael,  
Ex 16,17  lo tebernacle, axí’n prenets. 17  E faheren-ho axí los fills de Ysrael.  
Ex 16,19  n’havia master a son menyar. 19  E dix Moysèn a ells: –Nengú no estoig al  
Ex 16,20 –Nengú no estoig al matí d’ell. 20  E aquells qui no’l ne craguéran e n’  
Ex 16,21  e fo yrat contra ells Moysèn. 21  E collien-ne cascú d’ells per lo matí  
Ex 16,22 con se llevave lo sol, fonie’s. 22  E en lo dia VI collien-ne dos tants, ço  
Ex 16,22  és, dos almuts per sengles hòmens.  E vengueren tots los prínseps de la  
Ex 16,23  e tot ço que devets coure, cohets.  E açò que us sobrerà, estoyats-ho entrò  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

335 
 

Ex 16,24  estoyats-ho entrò a demà. 24  E faheren-ho axí com los menà Moysèn, e  
Ex 16,25  ne fou trobat verma en aquell. 25  E dix Moysèn: –Menyats aquell vuy, cor  
Ex 16,27 per amor de açò no’n trobarets. 27  E vench lo setè dia, e axiren del poble  
Ex 16,28  ’n cullicen, e no’n trobaren. 28  E dix Déu a Moysèn: –¿Entrò a quant no  
Ex 16,31  son loch en lo dia VIIè. 30 [*] 31  E apellà la case de Ysrael lo nom de  
Ex 16,32  semblant a crespells ab mel. 32  E dix Moysèn: –Aquesta és la paraula la  
Ex 16,33  gitats de la terra de Agipta.” 33  E dix Moysèn a Aron: –Prin un vaxell e mit 
Ex 16,34  a les vostres generacions. 34  E féu Aron axí con menà Déu a Moysèn, e  
Ex 16,36 les fins de la terra de Canahan. 36  E lo almut ab què mesuraven la magne era  
Ex 17,1  sister. Ex 17,Tit Capítol XVIII 1  E moch-se tota la multitud dels fills de 
Ex 17,2  havia aygua que begués lo poble. 2  E pledeyà lo poble ab Moysèn [*]. [*]  
Ex 17,3 contre mi, e per què temtats Déu? 3  E sedeyà aquí lo poble per aygua, e  
Ex 17,4  filles e nostres bèsties de set? 4  E cridà Moysèn a Déu dient: –Què faré de  
Ex 17,5 per un poch allapidar- m’hían? 5  E dix Déu a Moysèn: –Cuyte’t e vé devant  
Ex 17,6  ab la qual farist lo flum e vé. 6  E yo staré devant, aquí e demont la pedra  
Ex 17,6  farràs aquella perquè n’isque.  E féu-ho axí Moysèn devant los vells de  
Ex 17,8  sobre los fills de Ysrael». 8  E adonchs vench Amalech per combatra los  
Ex 17,9  los fills de Ysrael en Rabhidim. 9  E dix Moysèn a Josuè: [*] 10 [*] axí com  
Ex 17,10  e batallà’s contre Amalech.  E Moysèn e Aron e Hur puyaren sobre lo cap 
Ex 17,11  puyaren sobre lo cap del coll. 11  E com Moysèn llevave les mans, Irael  
Ex 17,12  bexave la mà, Amalech sobrave. 12  E les mans de Moysèn éran faxugues, e  
Ex 17,12  les mans, un deçà e altre dellà.  E foren ses mans alsades entrò al sol sa  
Ex 17,13  entrò al sol sa quolguava. 13  E aflequí Jozuè e Amalech e son poble en  
Ex 17,14 e son poble en bocha de coltell. 14  E dix Déu a Moysèn: –Escriu açò per  
Ex 18,1  en generació. 18,Tit Capítol XIX 1  E com oý Jetró sacerdot de Median, sogre  
Ex 18,5  del coltell de Farahó.» 5  E vench Jetró, sogre de Muysèn, ab los  
Ex 18,7  -se ab paraules pasificables.  E com foren intrats en lo tebernacle, 8  
Ex 18,12 sobre tots los déus [*] de ells. 12  E ofarí Jetró, sogre de Moysèn, holocaust  
Ex 18,12  holocaust e sacrifici a Déu.  E vench Aron e tots los vells de Ysrael  
Ex 18,13  pa ab ell devant nostre Senyor. 13  E’n l’altra dia sseya Moysèn per ço que  
Ex 18,14  Moysèn del matí tro al vespra. 14  E com Jetró, son sogre, viu tot ço que ell 
Ex 18,17  de Déu e la lig de aquell. 17  E dix Jetró: –No és bona cosa la que tu  
Ex 18,23  e los altres ho poran sofarir. 23  E si tu fas açò, tu complexs lo ministeri  
Ex 18,24 menar cascú en son lloch en pau. 24  E com Moysèn oý açò, ell féu tot ço que  
Ex 18,25  féu tot ço que ell li consellà. 25  E Moysèn alegí barons [*] de tot lo poble  
Ex 18,27 e tota poque cosa jutyaven ells. 27  E llexà anar Moysèn son sogre, e ell anà- 
Ex 19,1 ’n en sa terra. 19,Tit Capítol XX 1  E en lo mes terç de l’aximent de Ysrael  
Ex 19,3  tendes devers la regió del munt. 3  E Moysèn puyà a nostro Senyor, e Déu  
Ex 19,7 que perlaràs als fills de Ysrael. 7  E vench Moysèn e apellà los meyors nats  
Ex 19,8  dites Déu que digués a ells. 8  E respòs tot lo poble ensemps dient: –Tot  
Ex 19,8  que ha perlat nostre Senyor farem.  E com retornàs Moysèn a Déu per dir-li  
Ex 19,9  tu e que creguen tu enpertostemps.  E denuncià Moysèn totes aquestes peraules  
Ex 19,11  e sien aperallats en lo dia terç.  E dix a ells: –En lo terç dia devellaré  
Ex 19,12  de Senaý devant tot lo poble. 12  E ordonaràs tot lo poble entorn e diràs- 
Ex 19,14  butzina, llavors puyen al munt. 14  E devallà Moysèn del munt al poble e  
Ex 19,14  munt al poble e sentificà aquell.  E com hagueren llevades lurs vestedures,  
Ex 19,16  us acostets a vostres mullers. 16  E com fo vengut lo terç dia en lo matí,  
Ex 19,16  era sobre lo munt cobrint aquell.  E fo oÿde veu gran de botzines per  
Ex 19,17  poble qui era en l’albergade. 17  E féu axir Moysèn lo poble encontre Déu  
Ex 19,18 e estigueren a le reÿl del munt. 18  E tot lo munt [*] fumave per ço devellà  
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Ex 19,19  la botzina anave crexent molt més.  E Moysèn perlave e Déu responia a ell. 20  
Ex 19,20  perlave e Déu responia a ell. 20  E Déu devallà sobre lo munt de Sinaý, en  
Ex 19,20  apellà Moysèn en lo cap de aquell.  E com aquell li responés, 21 dix a ell:  
Ex 19,23  per ço que ells no sien farits. 23  E dix Moysèn a Déu: –No porà nengú puyar  
Ex 19,24 –Vé e devalle, e pujaràs tu e Aron.  E los secerdots e lo pobble no passen los  
Ex 19,25 que per ventura yo no’ls aucia. 25  E devallà Moysèn al poble e contà a ells  
Ex 20,1  coses. 20,Tit Capítol XXI 1  E perlà Déu totes les paraules aquestes e  
Ex 20,18  aze, ne res que d’equels sia. 18  E tot lo poble ohí les veus e veya los  
Ex 20,19  de por, estigueren de lluyn. 19  E digueren a Moysèn: Parle tu ab Déu, e  
Ex 20,20 Déu ab nós per ço que no muyram. 20  E dix Moysèn al poble: –No us temats, cor  
Ex 20,21 sa temor ab vós e que no pecats. 21  E estech lo poble de lluny, e Moysèn se  
Ex 20,22  a le calige en què era Déu. 22  E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs als fills  
Ex 20,25  yo vendré a tu e benayré a tu. 25  E si faràs a mi altar de pedra, no  
Ex 21,3  lo VII any axirà franch de grat. 3  E ab aytal vestedura com hi entrà e ab  
Ex 21,3  com hi entrà e ab aytal n’isque.  E si havia muller, sa muller isque ab ell  
Ex 21,4  sa muller isque ab ell ensemps. 4  E si son senyor darà a ell muller e  
Ex 21,5  axirà per cabal ab son vestit. 5  E si dirà lo serf: “Yo am nostre senyor e  
Ex 21,7  e serà a ell serf enpertostemps. 7  »E si algú vendrà sa filla o sa serventa,  
Ex 21,9  estrayn si meynspresà aquella. 9  E si son fill esposarà aquella, segons  
Ex 21,10  dels fills face a’quelle. 10  E si pendrà altre, servesque a le masipa  
Ex 21,11 no li nech lo preu de sa nedaze. 11  E si no farà aquestes IIIs coses, llex-  
Ex 21,12  de grat anar meyns de moneda. 12  »E qui farrà hom per voler-lo auciura,  
Ex 21,13  -lo auciura, de mort muyra. 13  E aquell qui no serà perseguit mas  
Ex 21,14  loch en lo qual no degua fogir. 14  E si algú aguoytarà acordadement per  
Ex 21,15 lo deus pendra per ço que muyra. 15  E qui ferrà son para o se mara, de mort  
Ex 21,16  para o se mara, de mort muyra. 16  E qui enblarà home e vendrà aquell e serà  
Ex 21,18  en sa mà, de mort muyra. 17 [*] 18  »E com alguns hòmens sa berallaran e la I  
Ex 21,20 com del dan que haurà sostengut. 20  »E qui farrà son serf o sa serva ab verga  
Ex 21,22  cor la moneda de aquell és. 22  »E si’s berallaran II hòmens e algú d’  
Ex 21,26 per naffre, bleveza per bleveza. 26  »E com ell ferrà l’ull de son serf o de  
Ex 21,28  los jaquesque anar franchs. 28  »E si bou ferrà homa ab corn o a fembra e  
Ex 21,30  son senyor ho sabia, sia mort. 30  E si rehemsó serà mesa sobre ell, sia  
Ex 21,31  o qualque cosa que sia presa. 31  E si fill o filla serà escornade per lo  
Ex 21,32  bou, senblant mateix sentència. 32  E si [*] serva serà feride per ell, do a  
Ex 21,33  lo bou sia allapidat ab pedres. 33  E si algú cavarà una sisterna e obrir-la 
Ex 21,35  de la bèstia que hy serà morta. 35  E si algun bou nefrarà altre bou que sia  
Ex 21,36  e depertèsquan entra si [*]. 36  E si sabia son senyor que’l bou farís del 
Ex 22,1  sia seu. Ex 22,Tit Capítol XXIII 1  E si algú enblerà ovella o bou e l’  
Ex 22,2  e IIII ovelles per una ovella. 2  E si serà sobreprès lo lladre en la case,  
Ex 22,3  açò que face homey, ell deu morir.  E si serà pres aquell qui farà lo furt e  
Ex 22,4 què ho reta, ell deu esser venut. 4  E si serà trobat ab ell ço que haurà  
Ex 22,5  restetuesqua-ho en doble. 5  E si algú guostarà camp o vinya ab foch, o 
Ex 22,6  de sa vinya restituyrà allò. 6  »E si axirà foch e trobarà espigues al  
Ex 22,7  ha mès lo foch esmanerà lo dan. 7  »E si algú comenarà a son amich moneda o  
Ex 22,10  dos tans a son conpanyó. 10  »E si algú comenerà a son proïsma aze o  
Ex 22,12  e aquell no és tingut de retra. 12  E si lo furt és atrobat, lo dan deu esser  
Ex 22,13  esser restituÿt a son senyor. 13  E si serà menyat per bèstia, no n’és  
Ex 22,14  e no és tingut de restituació. 14  »E si algú menllaverà bèstia nenguna de  
Ex 22,17  adot e pendrà-la per muller. 17  E si lo para d’ella no le hy volrà donar  
Ex 22,19  18 »Metzinés no llexeràs viura. 19  »E qui jaurà ab bèstia, morrà de mort. 20  
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Ex 22,21  sacrifici sinó solament Déu. 21  »E no contristaràs lo palegrí ni no l’  
Ex 23,4  mercè del pobre en lo plet. 4  »E si encontreràs bou de ton amich o aze  
Ex 23,5  arrant, retornar-l’has a ell. 5  E si veuràs aze de ton amich jaent dejús  
Ex 23,15  a mi per sengles anys farets. 15  E guorderets la festa del pa alís; VII  
Ex 23,15  mes de mesces com axist de Agipte.  E no aparràs devant mi buyt. 16 »E la  
Ex 23,16  E no aparràs devant mi buyt. 16  »E la solempnitat del mes, la primera de  
Ex 23,16  de te obra que senbraràs del camp.  »E le festa qui és en l’aximent de l’  
Ex 23,23 aflegiré aquells qui tu afligen. 23  »E irà mon àngel devant tu, e amenar-t’ 
Ex 23,27  conpliré lo nombre de tos dies. 27  »E la mia terror enviaré devant tu, e  
Ex 23,31  e posseïsquats la terra. 31  »E posaré los teus térmens de la Mar Roja  
Ex 23,31  e del desert entrò al flum.  E lliuraré en les vostres mans los  
Ex 24,1  en escàndel. 24,Tit Capítol XXV 1  E a Moysèn dix: –Puja a nostro Senyor, tu  
Ex 24,2  de Ysrael, e adoraràs de lluyn. 2  E solament Moysèn s’ecostarà al Senyor, e 
Ex 24,3  ni lo poble no hy puig ab ell. 3  E vench Moysèn e recomtà al poble totes  
Ex 24,4  nostre Senyor ha perlades farem. 4  E escriví Moysèn totes universes peraules  
Ex 24,4  peraules de nostro Senyor.  E llevà’s matí e adifichà altar a la reÿl 
Ex 24,5  títols per XII trips de Ysrael. 5  E envià per jóvens dels fills de Ysrael, e 
Ex 24,6  a Déu, vadells XII. 6  E pres Moysès la meytat de la sanch e mès  
Ex 24,7  romanent buydà sobre l’altar. 7  E pres lo libre del fermament, e llegí’l  
Ex 24,8  Senyor ferem, e sarem obadiens. 8  E ell pres la sanch que havia reservade e  
Ex 24,9  sobre totes aquestes peraules. 9  E pujaren Moysèn e Aron e Nedap e Nebiú e  
Ex 24,11 de safir o quax cel com és sarè. 11  E no mès sa mà sobre aquells qui de luyn  
Ex 24,11  estegueren dels fills de Ysrael.  E veren nostro Senyor, e menyaren e  
Ex 24,12  Senyor, e menyaren e baguéran. 12  E dix nostre Senyor a Moysèn: –Puge a mi  
Ex 24,13  ensenyas als fills de Ysrael. 13  E llevaren-ce Moysèn e Josuè, ministre  
Ex 24,14  -vos ací entrò que tornem a vós.  E romendran ab vós Aron e Hur, cor si  
Ex 24,15  recomtats-les a ells. 15  E con pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu del  
Ex 24,16  de nostro Senyor sobre Sinaý.  E cobrí ell la nuu per VI dies, e en lo  
Ex 24,18  devant los fills de Ysrael. 18  E entrà Moysèn enmig de la nuu e puyà en  
Ex 25,1  e XL nits. 25,Tit Capítol XXVI 1  E parlà nostro Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 25,3  ofir volenters pendràs aquelles. 3  E aquestes són les coses que pendrà:  
Ex 25,8  ephot e encare la racional. 8  E feran a mi sentuari e habitaré enmig de  
Ex 25,11  semblantment I colse e mig. 11  E cobriràs ella del fin aur, dins e  
Ex 25,13  la un lats, e II, en l’altre. 13  E feràs barres de fust de setim, e  
Ex 25,16  temps no les trauràs d’ells. 16  E posaràs en la arque lo testament que yo  
Ex 25,17  lo testament que yo daré a tu. 17  »E faràs una clauste de fin or, de dos  
Ex 25,18  dos colzos e mig [*] d’ample. 18  E faràs II xerobins d’or batedís, e  
Ex 25,23  a tu e als fills de Ysrael. 23  »E faràs taule de fust de setim, qui haurà 
Ex 25,24  24 e cobriràs ella d’or net.  E faràs a ella alredor, tot entorn en  
Ex 25,26  faràs altre corona d’or. 26  E faràs IIII sercles d’or, e posaràs  
Ex 25,28  ço que puguen portar la taula. 28  E les barres sien fetes de fust de setim e 
Ex 25,29  d’or per portar la taula. 29  E feràs ses escudelles e ses culleras e  
Ex 25,30  e sos boxs [*] de fin or pur. 30  E posaràs sobre l’altar lo pa de  
Ex 25,31  proposició devant mi tostemps. 31  »E faràs canelobre de or net batadís, e  
Ex 25,33  altra cana, e pom e flor de llir.  E aqueste serà la obra de les VI canes del 
Ex 25,34  proceexen de la asta de aquell. 34  E en la asta del canalobra haurà IIII poms 
Ex 25,37  seran tots de fin aur batedís. 37  E faràs VII llànties e posaràs aquelles  
Ex 25,38  sobre la part de sa cara. 38  E ses cayelles e sos ensencés sien d’or  
Ex 25,40  vaxells sien fets de aur pur. 40  E guarde fes segons l’axemplar que és a  
Ex 26,1  en lo munt. 26,Tit Capítol XXVII 1  »E en lo tebernacle feràs axí X cortines  
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Ex 26,2  e faràs varietat de obra [*]. 2  E la llongueza de la una cortina serà de  
Ex 26,4  V seran atrecí juntes ensemps. 4  E faràs anses, ço és, a manera de bagues,  
Ex 26,6  pugua ajustar la una a l’altre. 6  E faràs L guanxos d’or ab què junyiràs  
Ex 26,7  e axí serà’n feta una tenda. 7  »E faràs, de pèl de cabra, a obs de cobrir 
Ex 26,9  mesura seran totes les altres. 9  E junyir-les-has de V en V, enaxí que  
Ex 26,10  de la tende, en lo front. 10  E faràs L anses o bagues en la altra  
Ex 26,11 ·s pugua a la altra ajustar [*]. 11  E faràs L sivelles de aram, ab les quals  
Ex 26,12 e que sia feta una [*] de totes. 12  E açò que sobre serà en les cortines que  
Ex 26,14  part del tabernacla penyarà. 14  E faràs a ell altre cobriment de pells  
Ex 26,15  cobriment de pells de bochs. 15  »E faràs les taules stants devant lo  
Ex 26,17  e ample de un colze e mig. 17  E en lo llats de la taula haurà II  
Ex 26,19  sien XX en lo llats de migjorn. 19  E faràs XL colones de argent, de les quals 
Ex 26,20  cascuna taula e en cade angle. 20  E en lo llats segon del tabernacla qui  
Ex 26,22  de argent, IIs a cascuna taula. 22  E de la part del tabernacle devers llavant 
Ex 26,24  del tebernacle †a creximent†. 24  E seran juntes a devall tro a demunt, e la 
Ex 26,25  juntura dèvan esser servades. 25  E seran ensemps VIII taules, e lurs  
Ex 26,26  XVI, IIs per cascuna taula. 26  »E faràs barres de fust de sethim V, per  
Ex 26,29  taules demont entrò demont. 29  E totes aquestes posts cobriràs d’or, e  
Ex 26,30  sien cubertes de llate de or. 30  E axequaràs lo tabernacla segons lo  
Ex 26,31  que a tu fo mostrat en lo mont. 31  »E faràs cubriment de blau, de porpre, de  
Ex 26,33  sobre IIII colones de argent. 33  E serà enserrat aquest cobriment ab  
Ex 26,34  e entre lo sant dels sants. 34  »E posaràs la claustra primer dita sobra  
Ex 26,36  taula estarà devers tremuntana. 36  »E faràs cubertor a le porta de la tenda,  
Ex 26,37  e lli tortís, obra obrada. 37  E faràs al cubertor V colones de fust de  
Ex 27,1  de aram. 27,Tit Capítol XXVIII 1  »E faràs altar de fust de setim, lo qual  
Ex 27,2  e haurà III colzes d’alt. 2  E les torres dels IIII angles seran  
Ex 27,3  angles seran cubertes de aram. 3  E faràs [*] ses lloces [*] e sos mortés e  
Ex 27,4  e totes ses eynes d’eram. 4  E faràs en aquell obra de aret d’eram, e  
Ex 27,6  entrò a le meytat de l’altar. 6  E faràs barres a l’altar de fust de setim 
Ex 27,9  com en lo munt te fou mostrat. 9  »E faràs place o cort al tebernacla, e’n  
Ex 27,10  un llats tindrà en llonguesa. 10  E faràs XX colones ab llurs pilars d’  
Ex 27,11  cubertes de llata d’argent. 11  E senblantment haurà en lo llats de  
Ex 27,12  e lurs conyunyiments d’argent. 12  E en lo llats de la cort qui guorda devers 
Ex 27,13  e atratants pilars en següén. 13  E en aquella anplesa de la cort qui guorda 
Ex 27,18  con a fonaments, seran d’eram. 18  E lo palau haurà de longueza C colzes, e  
Ex 27,19  e llurs colones, d’aram. 19  E totes les eynes del tabernacle [*] e tot 
Ex 27,20  pertayn a la cort serà d’aram. 20  »E tu mane als fills de Ysrael que aporten 
Ex 27,21  de vespres tro al matí devant Déu.  E açò serà perdurable coltivament als  
Ex 28,1  28,Tit Capítol XXVIIIIº 1  »E tu acoste’t ton frara Aron ab sos  
Ex 28,2  e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2  E faràs vestadura santa a Aron, frare teu, 
Ex 28,3 frare teu, en glòria e honrament. 3  E tu perlaràs a tos [*] savis de cor, los  
Ex 28,4  sentificats aministren a mi. 4  »E aquests són los vestiments que faran:  
Ex 28,4  de lli estreta, e oral e braguer.  E faran vestiments sants a Aron, ton  
Ex 28,5  a mi axí com a secerdots. 5  E ells pendran lo drap de color d’or e de 
Ex 28,8  estremps, axí que tornen a un. 8  E la sua textura e tota la sua obra serà  
Ex 28,9  color vermella e de lli tortís. 9  »E pendràs II pedras de unicla e  
Ex 28,12  pedras encastaràs en aur [*]. 12  E posar-las-has sobre les spatlles de  
Ex 28,13 cascuna spatlle per ramenbrance. 13  E faràs encastaments d’or 14 e II cadenes 
Ex 28,15  los encastaments de les pedres. 15  »E faràs a l’hosen [*] juý, obra brodade, 
Ex 28,16  color vermella e de lli tortís. 16  E faràs ell codrat en dobla, e haurà I  
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Ex 28,17 de llonch e altre palm d’ampla. 17  E posaràs en ell IIII órdens de pedres. La 
Ex 28,20 crisòlits e de unicles e de berils.  E totes aquestes pedras seran encastades  
Ex 28,21  encastades per orde en aur. 21  E hauran XII noms [*] en les pedres,  
Ex 28,22  en sengles, per los XII trips. 22  E faràs sobra llo hosen dues cadenes d’or 
Ex 28,26  musclos que l’ephot rreguorda. 26  E faràs dos anells d’or, los quals  
Ex 28,27  la ragió dels muscles e defora. 27  E faràs dos anells d’or e matràs-los  
Ex 28,29  e vet que no’s depertesquen. 29  E portarà Aron los noms dels fills de  
Ex 28,30  davant Déu enpertostemps. 30  E posaràs en l’hossen los juýs de  
Ex 28,31  devant nostra Senyor tostemps. 31  »E faràs la gonella de lo ephot tota  
Ex 28,33 ço que no’s tranch leugerament. 33  E devall als peus de aquell guonella, tot  
Ex 28,35  d’or e magranes atressí. 35  E vestirà aquella Aron en l’ofici del  
Ex 28,36  nostre Senyor, e no morrà. 36  »E faràs una llauna d’or pur, en la qual  
Ex 28,37  solament sant de nostra Senyor. 37  E lligaràs aquella ab fill blau, e serà  
Ex 28,38  sos dons e’n totes ses ofertes.  E serà la landa tots temps en lo seu front 
Ex 28,39  sa tenga per paguat d’ell. 39  »E estrènyer-s’ha sa guonella de lli, e 
Ex 28,40  -ho de obra bresquade d’or. 40  E faràs als fills de Aron guonelles de  
Ex 28,41  atrasí, a honor e a belleza. 41  E faràs vestir aquestes vestedures a Aron  
Ex 28,42  a mi en ofici de sacerdots. 42  E fé a ells braguers de lli per cobrir lur 
Ex 28,43 lurs llonbles entrò a les cuxes. 43  E usaran aquells Aron e sos fills con  
Ex 29,3  açò faràs de farina de forment. 3  E posar-ho-has en un canestell, e  
Ex 29,5  e llavaràs ells en aygües. 5  E aduràs a Aron los vestiments, ço és a  
Ex 29,8  aquesta manera consagraràs ell. 8  E acostar-t’has a sos fills de aquell,  
Ex 29,9 mi sacerdots en custuma del setgla.  E aprés que hauràs untades les mans de  
Ex 29,11 les mans sobra lo cap de aquell. 11  E deguollaràs aquell devant nostra Senyor, 
Ex 29,13  del fonament del tabernacla. 13  E pendràs tot lo grex qui cobra los  
Ex 29,15 posada per ço cor per peccat és. 15  »E pendràs la un dels moltons, e Aron e  
Ex 29,16  16 e puxes deguollar-l’has.  E pendràs de la sanch de aquell, e gitar- 
Ex 29,19  e odor suau és sacrifici a Déu. 19  »E pendràs lo moltó altra e sobra lo cap  
Ex 29,20  20 e puys daguollarets lo moltó.  E pendràs la sanch de aquell, e posar-n’ 
Ex 29,21 gitaràs desobra l’altar entorn. 21  E pendràs despuix de la sanch qui és sobra 
Ex 29,22  ells e lurs vestedures. 22  »E pendràs lo grex del moltó e la coha e  
Ex 29,26  25 [*] car oferta d’ell és. 26  E pendràs lo pits del moltó, lo qual és  
Ex 29,27  Senyor, e serà en la tua part. 27  E santificaràs lo pits, e serà consegrat,  
Ex 29,29  qui oferen a nostro Senyor. 29  »E les vesteduras santes de què usarà  
Ex 29,31  aminéstran a mi en lo santuari. 31  »E pendràs lo moltó de la consagració e  
Ex 29,34 ·n manyaran de ço, car sans són. 34  E si romendran de les carns consagrades e  
Ex 29,38  toquarà aquell serà santificat. 38  »E açò és alò que faràs en l’altar cascun 
Ex 29,41  atretal masura matexa [*]. 41  E l’altra anyell o moltó ofarràs al  
Ex 29,43 saps lo loch on yo parlaré a tu. 43  E aquí manaré los fills de Ysrael e  
Ex 29,44  santificarà altar en ma glòria. 44  E santificaré al tebernacla del testament  
Ex 29,45  a mi axí com a sacerdots. 45  E habitaré enmig dells fills de Ysrael e  
Ex 30,1  Déu d’ells. 30,Tit Capítol XXXI 1  »E faràs a ell eltar per fer perfum de  
Ex 30,5  ab què sie aportat l’altar. 5  E aquelles barres faràs de fust de setim e 
Ex 30,6 setim e cobrir-les-has d’or. 6  E posaràs, ell devant, l’altar contra lo  
Ex 30,7 reta testimoni com perlaré ab tu. 7  »E Aron perfumarà ensemps sobra ell de  
Ex 30,10  que hage altra tenprament. 10  E pregarà Aron sobra lo corn de aquell I  
Ex 30,11  dels sants és a nostro Senyor. 11  E parlà nostra Senyor a Moysèn dient: 12  
Ex 30,14  sicla oferran a nostro Senyor. 14  E tots aquells qui hauran de XX anys amont 
Ex 30,16  ni lo pobra no aminvarà. 16  E tota la moneda que hauràs dels  
Ex 30,17 a perdonar sobra vostres ànimes. 17  E parlà nostro Senyor a Moysèn dient: 18  
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Ex 30,18  testimoni del tabernacla e altar.  E matràs aygua, 19 e llevar-se-n’ha  
Ex 30,21  per ço que per ventura no múyran.  E serà fur de setgla a ell e a se samensa  
Ex 30,22  e a se samensa per successions. 22  E parlà nostra Senyor a Moysèn 23 dient:  
Ex 30,25  e oli de olives net I sister. 25  E configiràs tot açò, e untaràs d’equest  
Ex 30,26  per fer obra de untament. 26  E de açò untaràs lo tabernacla del  
Ex 30,29 que pertanyen a lur coltivament. 29  E santifiquaràs totes les coses, e seran  
Ex 30,30 qui toquarà açò serà santificat. 30  E untaràs Aron e sos fills, e santificaràs 
Ex 30,31  per ço que servèsquan a mi. 31  »E diràs als fills de Ysrael: “Aquest oli  
Ex 30,33 sentificat és e serà sant a vós. 33  E qualque homa ne conpondrà aytal e donarà 
Ex 30,34  serà tellat de son pobla.” 34  E dix nostra Senyor a Moysèn: –Prin tu  
Ex 30,36  serà molt digna a santificació. 36  E de açò pendràs e ratornar-ho-has en  
Ex 31,1 seus pobles. 31,Tit Capítol XXXII 1  E dix nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet que  
Ex 31,6  e de tota divercitat de fusta. 6  E he donat a ell per companyó Holiab, fill 
Ex 31,12  coses que yo mane a tu faran. 12  E parlà nostra Senyor a Moysèn e dix-li: 
Ex 31,14  Senyor qui santifich a vós. 14 [*]  E qui ensutzerà aquell, de mort morrà; e  
Ex 31,18  lo VIIº sessà de la sua obra.” 18  E donà nostro Senyor en lo munt de Senaý a 
Ex 32,1 dit de Déu. 32,Tit Capítol XXXIII 1  E viu lo pobbla que massa sa tardava  
Ex 32,2  no sabem què li és esdavengut. 2  E dix-los Aron: –Aportats-me les  
Ex 32,3  de les mullers de vostres fills. 3  E faéran-ho axí lo pobbla, e aportaren  
Ex 32,4 e aportaren les orelleres a Aron. 4  E pres-ho de lurs mans e gità-hu en la 
Ex 32,4  e féu-se’n un vadell fonadís.  E ells digueren: –Aquests són los teus  
Ex 32,5 ’t traguéran de terra de Agipta! 5  E con Aron oý açò, adificà altar devant  
Ex 32,6  e dix: –Demà és festa a Déu. 6  E llavaren-sa matí e ofariren holocausts 
Ex 32,7  beura, e llevaren-sa a juguar. 7  E parlà nostro Senyor a Moysèn e dix: –Vé, 
Ex 32,9  t’han tret de terra de Agipta.” 9  E altra vegada dix nostro Senyor a Moysèn: 
Ex 32,10  pobla és de dura servitut. 10  E are llexe’l a mi, e la mia ira irixaré  
Ex 32,11  ells, e faré a tu en gent gran. 11  E pregà Moysèn nostre Senyor son Déu  
Ex 32,12  ab mà fort e poderosa? 12  ¿E diran los agipcians: “Per mal trasch  
Ex 32,14  e posseyrets aquella tostemps.” 14  E aconortà’s nostre Senyor, e no féu lo  
Ex 32,15  perlat contra lo seu pobla. 15  E tornant, devallà Moysèn del munt portant 
Ex 32,17  de la mà de nostra Senyor. 17  E oý Jozuè lo brogit del pobla, e dix a  
Ex 32,18  de batalla oig en la posada. 18  E Moysèn respòs: –No és veu de resposta de 
Ex 32,19  que veu és de hòmens cantants. 19  E com sa acostàs a la posade, ell viu lo  
Ex 32,20  aquelles al peu del munt. 20  E pres lo vadell que havien fet e cremà’l 
Ex 32,21  a beura als fills de Ysrael. 21  E dix a Aron: –Què ha fet a tu aquest  
Ex 32,22  sobra ell ten gran peccat? 22  E ell respòs: –No s’irasque lo senyor  
Ex 32,24  és de vosaltres qui hage aur?”  E portaren or e aduguéran-lo a mi, e yo  
Ex 32,25 lo foch, e axí’n aquest vadell. 25  E viu Moysèn que lo pobla era despullat,  
Ex 32,26  (per ço cor ell hi consentí). 26  E estech enmig del portal de la alberguada 
Ex 32,26  és de nostre Senyor, venga a mi.  E ajustaren-se a ell tots los fills de  
Ex 32,28  o frare o amich e proïsma seu.” 28  E féran los fills de Lleví segons la  
Ex 32,29  en aquell dia XXIIIM hòmens. 29  E dix Moysèn: –Consagrats les vostres mans 
Ex 32,30  per ço que do a vós benadicció. 30  E en altra dia parlà Moysèn al pobla:  
Ex 32,31  que us perdó vostres peccats. 31  E ratornà Moysèn a nostra Senyor e dix:  
Ex 32,32  or. Perdona’ls aquesta arrada. 32  E si no hu vols fer, rau-me de ton libra 
Ex 32,35  vesitaré aquest peccat en ells. 35  E farí nostra Senyor lo pobla per rahó del 
Ex 33,1  féu Aron. 33,Tit Capítol XXXIIII 1  E parlà nostra Senyor a Moysèn dient: –Vé, 
Ex 33,2  “A le tua sament daré aquella.” 2  E daré’t per guihador lo meu àngell per  
Ex 33,4  no destrovís tu en la via. 4  E oý lo pobla la peraula mala aquesta, e  
Ex 33,5  no mès nengú son preu sobra ell. 5  E dix nostre Senyor a Moysèn: –Parla als  
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Ex 33,6  per ço que sàpia què face a tu. 6  E posaren los fills de Ysrael lur ornament 
Ex 33,7 lur ornament en lo mont de Horep. 7  E Moysèn pres son tabernacla e tes-lo  
Ex 33,8  [*] fora de la posada. 8  E com axís Moysèn al tabernacla, llevave  
Ex 33,9  dentrò al venir de sa tenda. 9  E ell entrant en lo tabernacla del  
Ex 33,10 de nuu estava devant lo tabernacla.  E astaven ells aquí e adoraven defora  
Ex 33,11  com sol perlar homa a son amich.  E com ell s’entornave a le posade, son  
Ex 33,12  infant, romania en la tenda. 12  E dix Moysèn a nostre Senyor: –Tu manes  
Ex 33,12  a saber a mi quals enviaràs ab mi.  E tu diguist que’ls ma faràs a saber per  
Ex 33,14  aquest pobla e aquesta gent. 14  E dix nostra Senyor: –La mia faç irà  
Ex 33,15  devant tu, e rapòs donaré a tu. 15  E dix Moysèn: –Si tu mateix no vas ab nós, 
Ex 33,17  qui habítan sobra la terra? 17  E dix nostre Senyor a Moysèn: –Yo faré la  
Ex 33,18  e tu matex he conagut per nom. 18  E ell dix: –Mostra a mi la tua glòria. 19  
Ex 33,20  a’quell qui’m plaurà. 20  E altra vegada dix: –Tu no pots veura la  
Ex 33,21  pot veura a mi homa qui visque. 21  E altra vegada dix: –Vet ací és lo lloch  
Ex 34,1  pots veura. 34,Tit Capítol XXXV 1  E dix Déu a Moysèn: –Talla a tu IIs taules 
Ex 34,2  en les taules que tranquest. 2  E està aperallat per lo matí per ço que  
Ex 34,2  mantinent en lo munt de Sinaý.  E astaràs ab mi en sobiranesa del munt. 3  
Ex 34,3  ab mi en sobiranesa del munt. 3  E nagú no puig ab tu, e nengun hom no sia  
Ex 34,4  en aquell, ni d’equí avant. 4  E tallà II taules de pedra aytals com les  
Ex 34,5 Senyor, e portà ab si les taules. 5  E com devellàs nostre Senyor per la nuu,  
Ex 34,6 Senyor, 6 lo qual passà devant ell.  E dix: –Senyorador, Senyor Déu  
Ex 34,8  terça e en la quarte generació. 8  E cuytà’s Moysèn, e encorbà’s en terra e 
Ex 34,10  peccats, e posseyràs-nos. 10  E respòs nostra Senyor: –Yo faré  
Ex 34,12  e los eveus e los gebuseus. 12  E guarde’t que null temps ab los  
Ex 34,14  llurs ares e lurs ymatges [*]. 14  »E no vulles adorar déus astrayns. Nostre  
Ex 34,20 de bous con de ovelles serà meu. 20  E lo primer nat de l’aze rahembràs per  
Ex 34,22  seçaràs en arar e en seguar. 22  »E faràs a tu la festa de Sinquagesma en  
Ex 34,27  cabrit ab llet de sa mara. 27  E dix nostro Senyor a Moysès: –Scriu a tu  
Ex 34,28  fermament ab tu e ab Ysrael. 28  E estech aquí ab nostre Senyor Moysèn XL  
Ex 34,29  les X peraules del fermament. 29  E com devallà Moysèn del mont de Sinaý,  
Ex 34,30  havia perlat ab nostre Senyor. 30  E com lo véran Aron e los fills de Ysrael  
Ex 34,31  sa de acostar-ce prop d’ell. 31  E apellats per ell, ratornaren, axí Aron  
Ex 34,31  los prínceps de les sinaguogues.  E com ell los perlàs, 32 venguéran a ell  
Ex 34,33  oït de Déu en lo munt de Sinaý. 33  E com hach complides ses peraules, posà’s 
Ex 34,34 ’s cobriment sobra la sua cara. 34  E com perlava ab nostre Senyor, ell lo’s  
Ex 35,4  en lo dia del disapte.” 4  E dix Moysès a tota la coŀlació dels fills 
Ex 35,10 a adornar lo hossen e ll’ephot. 10  »E qualquequal que sia savi venga e fasa  
Ex 35,20  a mi axí com a sacerdots.” 20  E axí tota la multitut dels fills de  
Ex 35,22  ni a les santes vestidures. 22  E los hòmens e les fembres aportàran  
Ex 35,23  d’or, tot ho ofariren a Déu. 23  E si nagú havia †quassats†, ne porpre e  
Ex 35,25 de setim per fer diverses obres. 25  E les fembres aportaren de bon cor jasins  
Ex 35,27 faeren per lur pròpria voluntat. 27  E la multidut dels prínceps ofariren  
Ex 35,30 volentarosos deÿcaren al Senyor. 30  E dix Moysèn als fills de Ysrael: –Veus  
Ex 35,33  pedres, e en obra de fusta.  E tot ço que pot esser trobat en farrer 34 
Ex 35,34  farrer 34 ha donat en lo seu cor.  E Holiap, fill de Achisamech, del trip de  
Ex 36,1  atrobava. 36,Tit Capítol XXXVII 1  E faheren Bestell e Holiap e tots los  
Ex 36,2  axí com nostre Senyor manà fer. 2  E com los apellàs Moysèn a ells, e encara  
Ex 36,3  dons dels fills de Ysrael.  E com la obra sa comensàs de fer, tot dia  
Ex 36,6 lo pobla que no’ns és nesseçari. 6  E manà Moysèn que fecen cridar per la host 
Ex 36,6  fembra no ofarís pus al santuari.  E axí fou sessat que no ofarien pus a le  
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Ex 36,8  ofarit bastava e sobrebundava. 8  E faéran tots los savis da cor, a complir  
Ex 36,10  éran de aquesta matexa masura. 10  E junyí sinch cortines la una a l’altra,  
Ex 36,11  V ajunyí atrecí d’altra part. 11  E féu bagues blaves a les vores de les  
Ex 36,13  junyir la una ab l’altra. 13  E féu L anells d’or que passecen per orde 
Ex 36,14  e fou fet un tabernaccla. 14  E féu a manera de flaçades de pèlls de  
Ex 36,17  V a una part e VI a l’altra. 17  E féu, en cascuna d’elles, L bagues en  
Ex 36,18  ensemps sa poguessen ajunyir. 18  E féu L sivelles d’aram per conguoyir la  
Ex 36,19 que fos fet de totes les XI una. 19  E féu cubertor a la tenda, de pells de  
Ex 36,20  aquestes de pells de boch. 20  E féu les pots del tabernacla de fust de  
Ex 36,25  là on terminave la encastadura. 25  E de la bande del tabernacla que romandrà  
Ex 36,27 II per cascuna part de la taula. 27  E de la part de ponent, ço és, de la part  
Ex 36,33  del tabernaccla, contra la mar. 33  E féu atrecí altra barra qui passàs per  
Ex 36,34  de la un angla tro a l’altra. 34  E totes aquestes taules sien daurades, e  
Ex 36,35  esser cubertes de llauna d’or. 35  E féran la claustra de blau e de grana e  
Ex 37,1  de aram. 37,Tit Capítol XXXVIII 1  E féu Betseleel la arque de fust de setim, 
Ex 37,1  d’ampla, e d’alt I colze e mig.  E cobrí-la tota de pur or, dedins e  
Ex 37,2  tota de pur or, dedins e defora. 2  E féu a’quella un cercla d’or entorn, 3  
Ex 37,4 ella, dos anells en cascun llats. 4  E féu barres de fust de setim, les quals  
Ex 37,6  de la arqua per portar-la. 6  E féu una claustra tot entorn de pur aur,  
Ex 37,7  e mig, e I colze e mig d’ampla. 7  E féu II xerobins de pur aur, los quals  
Ex 37,10  raguordant la un a l’altra. 10  E féu una taula de fust de sethim, e havia 
Ex 37,11  e mig, 11 e cobrí-la de or pur.  E féu a ella orla de or pur tot entorn, 12 
Ex 37,13  havia altra corona d’or. 13  E féu anells d’or, los quals posà en los  
Ex 37,15 per ço que hom la pogués portar. 15  E aquelles barres féu de fust de setim, e  
Ex 37,16  e foren totes cubertes de or. 16  E los vaxells a diversos usos de la taula, 
Ex 37,17  tot fou de or pur [*]. 17  E féu lo canalobra de or pur [*], de la  
Ex 37,19  d’una part e IIIs d’altra. 19  E havia en cascun canó tres poms a manera  
Ex 37,20  axien de la cana del canalobra. 20  E en la cana d’él havia IIII poms a  
Ex 37,23  los altres eren [*] d’or net. 23  E féu atressí VII llànties [*] e sos  
Ex 37,24  [*] e sos ensensés d’or net. 24  E pasava lo canalobra ab totes ses eynes  
Ex 37,25  ses eynes d’or net I quintar. 25  E féu un altar a le timiama, de fust de  
Ex 37,26  e en cascun angle axia un corn. 26  E cobrí aquell tot de aur net, son terrat  
Ex 37,27  parets tot entorn e sos corns. 27  E féu axí una corona d’or tot entorn, e  
Ex 37,28  e que poguecen l’altar portar. 28  E les barres féu de fust de sethim, e  
Ex 37,29  e cobrí-les de llata d’or. 29  E componé l’oli de la untura de  
Ex 38,1  38,Tit Capítol XXXVIIIIº 1  E féu altar de holocaust de fust de  
Ex 38,3  cobrí aquell de llaunes d’aram. 3  E aperellà a ús de aquell diverses  
Ex 38,4  e tanalles. Tot açò féu de aram. 4  E féu †a la ara† a manera de arret, dejús  
Ex 38,7  de la ara per portar l’altar.  E aquest altar no era sòlit, ans era  
Ex 38,8  de taules, e dintra vach. 8  E féu lo pitxer e lo bací de aram dels  
Ex 38,9  del tabernaccla, a le entrade. 9  E [*] era la tenda en la playe austral de  
Ex 38,12  e les obres éran de matall. 12  E de la part qui reguordava devers  
Ex 38,13  les colones éran [*] de argent. 13  E atrecí devers llavant éran de L colzes  
Ex 38,15  de la entrade del tabernacla. 15  E de la [*] part de la intrade del  
Ex 38,18  foren [*] de argent [*]. 18  E féu la cuberta de la intrada de la cort  
Ex 38,19  les altres coses de la tenda. 19  E lurs colones foren IIII, e lurs  
Ex 38,21 de la cort entorn foren de aram. 21  E aquests són los instruments del  
Ex 38,24  color vermella e de lli tortís. 24  E tot l’or qui fou despès en la obra del  
Ex 38,25  scicles a pes del santuari. 25  E fou ofert de aquells qui trespassaren en 
Ex 38,27  penjava lo vel de la claustra. 27  E foren fets C fonaments a manera de  
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Ex 38,28 pilars, de C quintàs, [*] cascú. 28  E de Mª e DCCLXXV foren fets los caps de  
Ex 38,29  quals foren vestits d’argent. 29  E foren-hi oferts LXXIIMª e CCCC quintàs 
Ex 39,1 la sua intrada. 39,Tit Capítol XL 1  E de or, blau e de porpra e de color  
Ex 39,6  manat nostre Senyor a Moysèn. 6  E aperellà II pedres de unicle encastades  
Ex 39,8  con manà nostre Senyor a Moysèn. 8  E féu lo hossen de obra nobla axí com lo  
Ex 39,14  éran encastades en or [*]. 14  E havie-hy XII pedres entellades, on  
Ex 39,15  Ysrael [*], cascú per son nom. 15  E feren sobra lo hossen cadenes d’or net  
Ex 39,19  e axí era en cascun musclo. 19  E de cascun llats venien tenbé cadenes qui 
Ex 39,19  que l’hossen no’s podia moura.  E fou fet axí com manà a ell nostre  
Ex 39,20  com manà a ell nostre Senyor. 20  E féran una guonella sobre lo ephot, de  
Ex 39,22  per ço que no s’esquinsàs. 22  E faéran sobre los talabans del pali  
Ex 39,24  part de la guonella entorn. 24  E los cascavells d’or e les magranes axí  
Ex 39,25  Senyor havia manat a Moysèn. 25  E faéran guonelles de obra texida a Aron e 
Ex 39,29 com manà nostra Senyor a Moysèn. 29  E féran una llaune de or pur a obs de la  
Ex 39,31 com manà nostre Senyor a Moysèn. 31  E fou acabade tota la obra del tabernacla  
Ex 39,32  manat nostre Senyor a Moysèn. 32  E adugueren el tabernacla a Moysèn ab la  
Ex 39,43  ho féran los fills de Ysraell. 43  E Moysèn banaý a ells con viu que totes  
Ex 40,1  Senyor. Ex 40,Tit Capítol XLI 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 40,3  lo tabernacla del testament. 3  E posaràs en aquell la arque e dresaràs  
Ex 40,4 e dresaràs devant aquella lo vel. 4  E aduràs aquí la taula e arrezaràs tot son 
Ex 40,4  aquelles coses que’t són manades.  E lo canalobra astarà ab les sues làntees  
Ex 40,5  astarà ab les sues làntees aquí. 5  E l’altar del perfum estarà devant la  
Ex 40,5  devant la arqua del testimoni.  E matràs lo cubertor del portal en lo  
Ex 40,6  del portal en lo tabernacla. 6  E devant aquell posaràs l’altar de l’  
Ex 40,7 posaràs l’altar de l’holocaust. 7  E metràs lo pitxell entra l’altar e lo  
Ex 40,8  e umplir-l’has d’aygua. 8  E sircundiràs la entrada de la tenda e la  
Ex 40,9  la tenda e la place de aquella. 9  »E pendràs de l’oli e untar-n’has lo  
Ex 40,12  ço que sien sants dels sants. 12  »E acostaràs Aron defora del tabernacla  
Ex 40,14  profitós enpertostemps. 14  E féu Moysèn totes les coses que li manà  
Ex 40,15 coses que li manà nostra Senyor. 15  E fo en lo primer mes de l’ayn seguon, en 
Ex 40,16 adificat e adobat lo tabernacla. 16  E dressà Moysèn lo tabernacla, e adobà sos 
Ex 40,18 com manà nostra Senyor a Moysèn. 18  E posà lo testimoni en l’arque, e mès les 
Ex 40,19  e posà la cuberta sobra ella. 19  E aportaren la arque del tabernacla, e  
Ex 40,20  que pogués oir la visió de Déu. 20  E posà la taula devant lo tabernacla de  
Ex 40,22 com nostre Senyor manà a Moysèn. 22  E posà lo canalobra en lo tabernacla del  
Ex 40,24  axí com nostre Senyor ordonà. 24  E posà l’altar de l’or sots lo traginat  
Ex 40,26 odor, axí com manà Déu a Moysèn. 26  E posà cubertor en lo portal, en l’  
Ex 40,27  en lo vestiari del testimoni.  E ofarien en aquell holocausts e  
Ex 40,28  axí com Déu havia manat. 28  E mès lo pitxell; stech ple d’aygua en lo 
Ex 40,29 del testimoni, prop de l’altar. 29  E llavaren-se Moysèn e Aron e sos fills  
Ex 40,31  axí com manà nostro Senyor. 31  E fonch dressat lo palau entorn del  
Ex 40,31  l’altar fonch portat en la tenda.  E aprés que totes aquestes coses foren  
Ex 40,33  de nostra Senyor omplí aquell. 33  E no podia intrar Moysèn en la tenda de la 
Ex 40,34  cor la nuu ho cobria [*]. 34  E com la nuu sa llevava del tabernacla,  
Ex 40,36  -sa en aquell mateix lloch. 36  E la nuu de nostra Senyor cobria lo  
Lv 1,1  Vaycrà. 1,Tit Capítol primer 1  E apellà Moysèn e parlà a ell nostre  
Lv 1,3 sacrificarets vostres sacrificis. 3  »E si holocaust serà la llur oferena [*]  
Lv 1,5  acceptable e a ell pus profitós. 5  E deguollaran lo vadell devant nostre  
Lv 1,6  devant la porta del tabernaccla. 6  E con lo holocaust serà escorxat e serà  
Lv 1,10  és suau odor a nostra Senyor. 10  »E si de les ovelles és son sacrifici, e  
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Lv 1,14  molt suau odor a nostre Senyor. 14  »E si faran sacrifici o oferta de ocells  
Lv 1,17 loch on solen gitar les sendres. 17  E no destrovirà les ales de aquell, ne no  
Lv 2,3  de plasent odor a nostre Senyor. 3  E ço que’n romandrà del sacrifici serà de 
Lv 2,4  de les ofertes de nostre Senyor. 4  »E con portaran sacrifici cuyt en lo forn, 
Lv 2,7  e scamparàs demont oli. 7  »E si la praentalla serà de †tenor†  
Lv 2,9  -ho-has [*] als sacerdots. 9  E com aquell oferrà aquella, prenga lo  
Lv 2,10  de suavetat a nostre Senyor. 10  E qualque cosa romandrà de allò, serà de  
Lv 2,13  l’altar en odor de suavitat. 13  »E qualque cosa aportaràs per sacrificar,  
Lv 2,15  tues promícies a nostre Senyor. 15  E scamparàs demunt oli e ensens posaràs  
Lv 3,1  és a Déu. 3,Tit Capítol III 1  »E si deguolladura de pasificament serà  
Lv 3,6 en oferta en odor suau al Senyor. 6  »E si la llur oferta serà de ovelles e la  
Lv 3,7  complit e net serà ofert ell. 7  »E si offerran anyell devant nostre  
Lv 3,12  e feran oferta a nostre Senyor. 12  »E si serà cabra la lur oferta e offarran  
Lv 4,1  l’altar. 4,Tit Capítol IIII 1  E parlà Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla als  
Lv 4,3 que no’s facen farà qualsevolrà: 3  »E [*] lo prevera qui és untat peccarà  
Lv 4,4  I vadell que sia net al Senyor. 4  E aquell aportarà a le porta del  
Lv 4,5  e deguollarà aquell al Senyor. 5  E pendrà de la sanch del vadell e portarà  
Lv 4,7  vel o la claustra del santuari. 7  E posarà aquella matexa sanch en lo corn  
Lv 4,8  en lo entrament del tabernaccla. 8  E lo sèu del vadell offarrà per lo peccat, 
Lv 4,11  sobra l’altar dels holocausts. 11  E la pell e totes les carns ab lo cap e ab 
Lv 4,14  ofira un vadell per lo peccat.  E aporten aquell a le porta del  
Lv 4,19  del tabernacla del testimoni. 19  E prenga tot lo seu sèu e face’n perfum  
Lv 4,20 e face’n perfum sobra l’altar. 20  E face axí de aquest vadell com féu del  
Lv 4,22  gran multituts de peccats és. 22  »E si peccarà príncep contre un hom més de 
Lv 4,25  holocausts, cor [*] peccat és. 25  E lo sacerdot bayn-se lo dit en la sanch 
Lv 4,26  git al fonament de aquell. 26  E lo sèu d’ell perfumerà devant la ara  
Lv 4,27  que lo seu peccat sia perdonat. 27  »E si ànima peccarà per ignorància del  
Lv 4,31  git en lo fonament de aquell. 31  E pendràs tot lo sèu axí com sa sol pendra 
Lv 4,32 per aquell e serà-li pardonat. 32  »E si lo moltó aportaran a sacrificar per  
Lv 4,34  los holocausts del sacrifici. 34  E prenga lo sacerdot de la sanch en lo seu 
Lv 4,35  git al fonament de aquell. 35  E prengua lo sèu e face d’ell axí com se  
Lv 5,1  seran perdonats. 5,Tit Capítol V 1  »E si ànima peccadora peccarà e oyrà la  
Lv 5,3  mala és e deu esser lexada. 3  »E si algú toquarà la inmundícia de l’  
Lv 5,11  aquell, e serà perdonat a ell. 11  »E si no basta son poder que ofira II  
Lv 5,12  hi pos gens, cor per peccat és. 12  E lliura aquella al sacerdot, lo qual ne  
Lv 5,14 sia del prevera per prasantalla. 14  E parlà Déu a Moysèn dient: 15 –Ànima con  
Lv 6,1  era departit del Senyor. 6,Tit  1  E perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 6,6  senyor al qual ha donat lo dan. 6  E per lo seu peccat ofira un moltó nàdeu  
Lv 6,7 stimació de la mesura del peccat. 7  E aquell prech per ell devant lo Senyor e  
Lv 6,8  cosa que peccà. Capítol VI 8  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana  
Lv 6,10 foch serà en aquell matex altar. 10  E lo sacerdot vesta guonella e bragues de  
Lv 6,12 -les-ha en lo lloch net [*]. 12  »E lo foch crem tostem sobre la ara de l’ 
Lv 6,17  la part de aquella és del Senyor.  E ofiren l’ensens en lo santo santorum, e 
Lv 6,19  aquella seran santificats. 19  E parlà [*] Moysèn e dix: 20 –Aquesta és  
Lv 6,22  de suavitat a nostre Senyor. 22  E tota la oferta serà cremada en l’altar  
Lv 6,24  e nagú no manuch d’equell. 24  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 25  
Lv 6,26  devant Déu, sant dels sants és. 26  E lo sacerdot qui ofer, manuch aquella en  
Lv 6,27  en l’antrament del tabernacla. 27  »E qualquequal toquerà les carns de aquell 
Lv 6,27  carns de aquell serà santificat.  E si de la sanch de aquell en les  
Lv 6,28  sien llevades en lloch sant. 28  E lo vaxell de la terra en lo qual la carn 
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Lv 7,3 sia escampade entorn de l’altar. 3  E ofiren de la coha e lo grex qui cobren  
Lv 7,7  carns, cor sant és dels sants. 7  »E axí com per peccat és ofert sacrifici,  
Lv 7,8  qui a ella ofarir pertenyaran. 8  »E lo sacerdot qui offerrà lo sacrifici de 
Lv 7,12  que oféran al Senyor. 12  »E si la oferena serà per acostament de  
Lv 7,18  lo terç dia, sia cremat a foch. 18  E si algú mengerà en lo terç dia de les  
Lv 7,19  causa de lleig escomoviment. 19  »E la carn qui toquarà en nenguna cosa que 
Lv 7,20 que serà net sia menyat d’ella. 20  E ànima ensutzada qui menyarà de les carns 
Lv 7,21  al Senyor, perirà de son pobla. 21  »E qui toquerà la sutzura de l’home o de  
Lv 7,22  serà tallat dels seus pobles. 22  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 23  
Lv 7,26  en ensens perirà del seu pobla. 26  »E la sanch de tots los animals no  
Lv 7,28  sanch perirà dels seus pobbles. 28  E parlà nostro Senyor a Moysèn dient: 29  
Lv 7,32  de Aron e dels fills de aquell. 32  E la mà dreta del sacrifici pasificable  
Lv 7,34  en lur part la cama dreta. 34  E lo pits de la alsadura e la cama de la  
Lv 7,35  a tot lo poble de Ysrael. 35  »E aquesta és la unció de Aron e a sos  
Lv 8,1  de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 8,6  que nostre Senyor manà fer. 6  E mantinent ofarí Aron e sos fills e llevà 
Lv 8,9  lo qual era doctrina e veritat. 9  E pozà-li la sàvena en lo cap, e en lo  
Lv 8,10 havia manat a ell nostre Senyor. 10  E aportà untament d’oli ab lo qual untà  
Lv 8,12  e son bací per santificar ells. 12  E gità oli sobra lo cap d’Aron e untà’l  
Lv 8,13 d’Aron e untà’l e consagrà’l. 13  E com los fills d’ell foren oferts, vestí 
Lv 8,14  com havia manat nostre Senyor. 14  E portà un vadell per peccat, e Aron e sos 
Lv 8,15  d’equell, 15 e deguollà aquell.  E pres Moysèn la sanch e benyà son dit e  
Lv 8,15 tenyí los corns de l’altar entorn.  E com l’hach sentificat, escampà la sanch 
Lv 8,16  sanch en lo fonament d’equell. 16  E lo sèu qui era sobra les entràmenes e  
Lv 8,17 pres Muysèn e perfumà’n l’ara. 17  E lo cors e son cuyr e sa carn e sa femta  
Lv 8,18  li havia manat nostre Senyor. 18  E ofarí un ariet en holocaust; sobre lo  
Lv 8,19  Aron e sos fills les mans. 19  E deguollà aquell e escampà la sanch d’  
Lv 8,20 d’equell sobre l’altar entorn. 20  E l’ariet desmenbrà per menbres, e lo cap 
Lv 8,22  axí com havia manat a ell. 22  E sacrificà I ariet segon en consagració  
Lv 8,23  cap d’equell Aron e sos fills. 23  E com l’hach deguollat Moysèn, pres la  
Lv 8,24  e senblantment en los peus. 24  E ofarí atrecí los fills de Aron: e pres  
Lv 8,25  gità sobra l’altar entorn. 25  E lo sèu e la coha e tot lo grex qui cobre 
Lv 8,26  llombles pres, e la cama dreta. 26  E pres de la sistella del pa alís qui era  
Lv 8,29  de sacrifici a nostre Senyor. 29  E pres lo pits, e alçà aquell devant Déu,  
Lv 8,30 com havia manat a ell lo Senyor. 30  E pres l’ungüent de untadura e la sanch  
Lv 8,31  fills e sobre lurs vestiments. 31  E com hach santificats ells e lurs  
Lv 8,32  e sos fills menyaran ells.” 32  E açò que romandrà de la carn e dels pans, 
Lv 9,1 manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIII 1  E com foren complits VII dies, lo VIII dia 
Lv 9,3 ofer aquels devant nostre Senyor. 3  E diràs als fills de Ysrael: “Pranets un  
Lv 9,5  oli, cor vuy aparech a vós Déu.” 5  E aportaren totes les coses que manà  
Lv 9,7  e aparrà a vós la glòria d’ell. 7  E dix a Aron: –Acoste’t a l’altar e  
Lv 9,8  ell, axí com manà nostre Senyor. 8  E mantinent Aron se acostà a l’altar e  
Lv 9,10  romanent al fonament d’equell. 10  E lo sèu e los ronyons e la part del fetge 
Lv 9,11 altar axí com menà Déu a Moysèn. 11  E la carn e la pell de aquell cremà fora  
Lv 9,12  cremà fora de la albergade. 12  E sacrificà e deguollà lo holocaust de  
Lv 9,13  entorn de l’altar e desobra. 13  E lo holocaust aparallaren a ell depertits 
Lv 9,15 los budells ab aygua e los peus. 15  E ofarí-ho per lo peccat del poble. E  
Lv 9,15 ofarí-ho per lo peccat del poble.  E pres lo cabrit del sacrifici del poble e 
Lv 9,16  sacrificà’l axí com lo primer. 16  E sacrificà lo holocaust e féu-lo per  
Lv 9,17  e féu-lo per son dret. 17  E sacrificà-li preentalla e omplí sa  
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Lv 9,18 ara estés lo holocaust del matí. 18  E deguollà lo bou e l’ariet en sacrifici  
Lv 9,19  escampà sobra l’altar entorn. 19  E lo sèu [*] e la coha de l’ariet e los  
Lv 9,22  devant Déu axí com manà Moysèn. 22  E estès les mans devant lo poble e banaý  
Lv 9,22  mans devant lo poble e banaý’ls.  E com hach axí complit les ofertes per  
Lv 9,23 despuxs axiren e banaÿren lo pobla.  E aparech la glòria de nostre Senyor en  
Lv 9,24  Senyor en tota la multitud. 24  E veus que foch axí de Déu e devorà lo  
Lv 9,24  e lo sèu qui era sobre l’altar.  E com lo pobla viu açò, lloharen nostra  
Lv 10,1 les cares llurs. 10,Tit Capítol X 1  E Nadap e Abiú, fills de Aron, prenguéran  
Lv 10,2  lo qual a ells no era manat. 2  E isqué foch de nostre Senyor e cremà  
Lv 10,3  ells, e foren morts devant Déu. 3  E dix Moysèn a Aron: –Açò és açò que parlà 
Lv 10,3  tot lo poble seré glorificat.  E com ho oý Aron, callà. 4 E apellà Moysèn 
Lv 10,4  E com ho oý Aron, callà. 4  E apellà Moysèn Misael e Ethelsafans,  
Lv 10,5  -los fora de la albergada. 5  E mantinent entraren e praseren-los axí  
Lv 10,6  los defora axí com los fo menat. 6  E parlà Moysèn a Aron e a Eleatzar e a  
Lv 10,6  la coŀlació no isqua indicnació.  E los vostres frares e totes les cases de  
Lv 10,7 oli de la santa unció és sobre vós.  E ells feren tot ço que manà Moysèn. 8 E  
Lv 10,8  feren tot ço que manà Moysèn. 8  E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és que pot  
Lv 10,12  Déu a ells per mà de Moysèn 12  E parlà Moysèn a Aron, e a Eleatzar e a  
Lv 10,13  altar, cor sant dels sants és. 13  E menyarets-lo en lloch sant, cor dat és 
Lv 10,14  Senyor, axí com manat és a mi. 14  E lo pits qui és ofert e la cama qui és  
Lv 10,16  axí com manà lo Senyor. 16  E com Moysèn serquàs entra aquestes coses  
Lv 10,18  aquella davant nostre Senyor. 18  E no fo aduyta la sanch de aquell a le  
Lv 10,19 santuari, axí com és manat a mi. 19  E respòs Aron a Moysèn: –Vuy és ofert lo  
Lv 10,19  tu veus. Com poguí menyar aquella?  E cridaren a mi e mengí dell sacrifici vuy 
Lv 10,20  si plau devant los ulls de Déu. 20  E com ho oý Moysèn, raebé la satisfacció.  
Lv 11,1 la satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1  E perlà nostre Senyor a Moysèn e Aron  
Lv 11,4  la ungla e que remuch menyarets. 4  E qualquequal remugarà e haurà ungla, e no 
Lv 11,5  les inmundes reputats aquella. 5  »E lo conill, qui ramuga e no ha la ungla  
Lv 11,6 no ha la ungla fesa, és no nàdeu. 6  »E la llebra atrecí, remuga e no ha la  
Lv 11,7  remuga e no ha la ungla feza. 7  »E lo porch, qui ha la ungla feza, no  
Lv 11,10  flumns o en estayns, menyarets. 10  E aquell qui no haurà ales ne asquata, axí 
Lv 11,13  aygües són abominables a vós. 13  »E aquestes són de les aves que no devets  
Lv 11,20  genus, e pupuda e rata panada. 20  »E totes volataries anant sobra IIII peus  
Lv 11,21 IIII peus serà abominabla a vós. 21  E qualquequal anirà sobra IIII peus [*]  
Lv 11,23 és bruguos segons son genus [*]. 23  E qualquequal de les volataries qui  
Lv 11,24  dites, llunyades sien de vós. 24  »E qui toquarà mortaÿnes de aquelles, serà 
Lv 11,25 e no serà nèdeu entrò al vespra. 25  E si serà nesseçària cosa que algú port de 
Lv 11,27  toquarà aquell serà ensutzat. 27  E qui anirà sobre ses palmes de tots los  
Lv 11,28  serà ensutzat entrò al vespra. 28  E qui aporterà de aquesta manera de  
Lv 11,29  coses són inmundes a vós. 29  »E totes aquestes coses seran comtades  
Lv 11,32  són no nèdeus tro al vespra. 32  »E qui caurà sobre ells que sien morts  
Lv 11,36 sia destrovit e seran no nèdeus. 36  E les fons e les sisternes e tota cosa on  
Lv 11,37  aquelles seran ensutzades. 37  E si’n cauran sobra la samensa, no serà  
Lv 11,38  no serà ensutzada aquella. 38  E si a algú serà donada aygua sobre la  
Lv 11,40  serà inmunda entrò al vespra. 40  E qui mengerà de aquells algú o qui la  
Lv 11,41  e serà inmunda entrò al vespra. 41  »E tot ço que grepona sobra la terra sia  
Lv 11,42  e no ho mengerets en menyar. 42  E qualquequal grepona sobre lo pits e ha  
Lv 12,1  devets lexar. 12,Tit Capítol XII 1  E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla als  
Lv 12,4  VIIIè sia circuncís l’infant. 4  E ella estarà en la sanch de la sua  
Lv 12,5  los dies de la sua porgació. 5  »E si serà fembra, serà no nèdea per II  
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Lv 12,6  la sanch de la sua purificació. 6  »E com seran complits los dies de la sua  
Lv 12,8 de les parteres, mascla o fembra. 8  E si no serà son poder que pugua ofarir un 
Lv 13,1 serà mundade. 13,Tit Capítol XIII 1  E parlà Déu a Moysèn e a Aron dient: 2  
Lv 13,7  la sua vestimenta, cor nèdeu és. 7  »E si aprés que’l prevera l’haurà vist  
Lv 13,9  per inmunde, si a ell serà vist. 9  »E plagua de lepra si serà en home, amèn- 
Lv 13,12  aquell, cor inmunde és ell. 12  »E si florirà discorrent la llepra en la  
Lv 13,14  en blanquor; home és munda. 14  E con la carn és viva en aquell e parrà,  
Lv 13,16  s’escampa, no nèdea és. 16  E ci altra vegade tornarà en blanquor e  
Lv 13,18  e triar-l’ha per munda. 18  »E la carn e la cotna en la qual és nat  
Lv 13,21  qui serà nade en la úlcera. 21  E si veurà lo prevera que no haurà en ella 
Lv 13,30  llepra, vage al secerdot ell. 30  E si veu que sia pregon més avall del cuyr 
Lv 13,31 llepra del cap és o de la barbe. 31  E si veurà la plaga alçada agual de la  
Lv 13,35  ses vestadures serà nèdeu. 35  E si aprés la mundació esclatarà la plaga  
Lv 13,44  llepra que és nada en la calva. 44  »E qualque home serà toquat de llepra e  
Lv 13,53 açò sia cramada a flama de foch. 53  E si veurà que ella no sia esclatada, 54  
Lv 13,55  aquell per altres VII dies. 55  E com veurà la faç de aquell que no serà  
Lv 13,56  sia cremada a foch [*]. 56  E si depuys que la vestadura serà llevada  
Lv 14,1 o comdepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1  E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta és  
Lv 14,5 e fust de sedra, vermell e hysop. 5  E deguoll la un dels aucells en un vaxell  
Lv 14,7  la sanch de l’ocell deguollat. 7  E de açò salpusch aquell qui és mundat VII 
Lv 14,8 pardal viu que se’n vol al camp. 8  »E com l’homa llevarà la sua vestimenta,  
Lv 14,10 vegada lo cors e les vestedures. 10  »E en lo dia VIIIè prenga II anyells  
Lv 14,11  que sia mesclada ab oli [*]. 11  E com lo sacerdot purificarà l’homa,  
Lv 14,13  totes les coses devant Déu. 13  E deguollarà l’enyell là on solen  
Lv 14,14  cor santa dels sants és. 14  »E pendrà lo prevera de la sanch del  
Lv 14,19  18 e sobre lo cap de aquell. 19  E preguerà devant Déu per aquell e farà lo 
Lv 14,21  ell lo prevera e sarà mundat. 21  »E si serà pobre e no porà haver ço que  
Lv 14,23  peccat e l’altra en holocaust. 23  E ofira aquell en lo VIIIè dia lo secerdot 
Lv 14,24  del testimoni devant Déu. 24  E pendrà lo prevera lo moltó del sacrifici 
Lv 14,26  polze dret de la mà e del peu. 26  E pendrà lo prevera de l’oli del sister e 
Lv 14,33  totes coses en son abundament. 33  E perlà Déu a Moysèn e Aron dient: 34 –Com 
Lv 14,37  per ço que conega la llepra. 37  E con veurà en les parets d’equella la  
Lv 14,43  axelbar la terra de la casa. 43  E si aprés que les pedres ne seran  
Lv 14,46  de la posada en loch inmunda. 46  »E qualquequal intrarà en la casa dementra 
Lv 14,48  llevarà la sua vestimenta. 48  »E com lo prevera entrarà en la casa e  
Lv 14,49  pus li és retuda sanitat. 49  »E en la purificació de aquella prengua II 
Lv 14,50 e fust de sedra e grana e hysop. 50  E com haurà deguollat la un pardal en un  
Lv 14,53  e ab la grana e ab l’hisop. 53  E com haurà llexat anar lo pardal volar al 
Lv 15,1  o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1  E parlà Déu a Moysèn e a Aron dient: 2  
Lv 15,3  flux de sperma serà no nèdeu. 3  E llavòs sia jutyat aquest vici cor tengut 
Lv 15,5 en la qual ell siurà, inmunde és. 5  E si algun homa toquarà lo lit de aquell,  
Lv 15,6  serà no nèdeu tro al vespra. 6  E ci siurà allà on ell ha segut, llevarà  
Lv 15,7  serà no nèdeu tro al vespra. 7  E qui toquarà la carn de aquell llevarà la 
Lv 15,9  no nèdeu tro al vespra. 8 [*] 9  E lo siti en què ha sigut és inmunde. 10 E 
Lv 15,10 siti en què ha sigut és inmunde. 10  E qualquequal siurà sobre aquell qui sofer 
Lv 15,11  serà no nèdeu tro al vespra. 11  E tot hom qui toquaran aquests abans que  
Lv 15,12 seran no nèdeus entrò al vespra. 12  E vaxell de terra que ell hage toquat sia  
Lv 15,13 és de fust, sia llevat ab aygua. 13  »E si serà sanat aquell qui de aquesta  
Lv 15,14  en aygües vives, serà munda. 14  E en lo VIIIè dia pendrà II tortres e II  
Lv 15,16  del flux de la sua sament. 16  »E homa del qual axirà sament de coyt,  
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Lv 15,18  inmunde tro al vespra. 17 [*] 18  E la fembra ab què haurà jagut llevar-s’ 
Lv 15,19  serà no nèdeha entrò al vespra. 19  »E fembra qui de son temps haurà flux de  
Lv 15,20 mes, sia departida per VII dies. 20  E tothom qui toquarà ella serà no nèdeu  
Lv 15,22  departiment seu serà ensutzat. 22  E qui toquarà lo llit de aquella levarà lo 
Lv 15,23  serà no nèdeu tro al vespra. 23  E tot vaxell sobre lo qual ella siurà,  
Lv 15,24  serà ensutsat tro al vespra. 24  E si l’homa jaurà ab ella en lo temps  
Lv 15,28  serà inmunda entrò al vespra. 28  »E si cessarà lo flux de la sanch,  
Lv 15,31  e per la mundícia del seu flux. 31  »E mostrarets als fills de Ysrael que’s  
Lv 16,1  ab elles. 16,Tit Capítol XVI 1  E parlà Déu a Moysèn aprés la mort d’  
Lv 16,5 eser llevades com seran portades. 5  »E sostendrà Aron devant tota la multitud  
Lv 16,7  orerà per si e per la sua casa. 7  E ferà astar los II cabrits devant Déu a  
Lv 16,11 e llex anar aquell en lo desert. 11  »E com açò serà fet, ofira lo tor e prech  
Lv 16,12  la sua casa, e deguoll aquell. 12  E prenga lo ensencer e unple’l de les  
Lv 16,13  la claustra, en la santadat. 13  E pos sobre lo foch les coses odorans axí  
Lv 16,14  testament per ço que no muyra. 14  E prenga de la sanch del tor e bany-hi  
Lv 16,15 devers lo propisiatori a orient. 15  »E com haurà deguollat lo cabrit per lo  
Lv 16,16  en la †oració† de l’oracla. 16  E perdonarà sobre lo santuari de totes les 
Lv 16,20  dels fills de Ysrael. 20  »E aprés que haurà mundat lo santuari e lo 
Lv 16,21  adonchs ofira lo cabrit viu. 21  E posade cascuna mà sobre lo cap de  
Lv 16,21 encara tots los peccats de aquells.  E com haurà feta la pregària sobre lo cap  
Lv 16,23  e serà llexat en lo desert. 23  »E ratornarà Aron en lo tabernaccla del  
Lv 16,24  e aporteran-li sos vestiments.  E com serà axit, aporterà e oferrà son  
Lv 16,25  axí per si com per lo poble. 25  E lo sèu qui és ofert per peccat serà  
Lv 16,26  serà perfumat sobra l’altar. 26  »E aquell qui haurà llexat anar lo cabrit  
Lv 16,27  e axí entrarà en la albergada. 27  E lo tor e lo cabrit que seran deguollats  
Lv 16,28  com la carn e los fems ensemps. 28  E qualquequal cremarà açò, llevarà sa  
Lv 16,29  e axí entrarà en la albergada. 29  »E açò serà a vós en fur perdurabla: en lo 
Lv 16,32  ànimes a fur de tostemps. 32  »E perdonarà lo secerdot qui untat serà en 
Lv 16,34 sacerdots e a l’univerç pobbla. 34  »E açò serà a vós fur llegítim e  
Lv 16,34  de aquells una vegada l’ayn.  E ell féu axí com Déu manà a Moysèn.  
Lv 17,1  a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1  E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a  
Lv 17,5 axí perirà d’enmig de son pobla. 5  E per amor de açò deven ofarir sacrifici e 
Lv 17,7  en odor de suavitat al Senyor. 7  E d’equí avant no deguollen nengunes  
Lv 17,8  aquells qui seran aprés d’ells. 8  »E a’quells dix: Homa de la casa de  
Lv 17,12  [*] en l’ànima, e perdonarà. 12  E per amor de açò dixí als fills de  
Lv 17,14  ànima de tota carn en la sanch és.  E per ço he dit als fills de Ysrael: La  
Lv 17,15  e serà ensutzat fins al vespra.  E per aquest orde serà fet nèdeu, 16 lo  
Lv 18,1  iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1  E perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 18,16  car muller és de ton fill [*]. 16  »E [*] la muller de ton germà no la  
Lv 19,1  Déu vostre. 19,Tit Capítol XIX 1  E perlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla 
Lv 20,1  són lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 20,8  car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 8  »E guordau mos manaments e feu aquells. Yo 
Lv 20,24  de què les he abominades. 24  E a vosaltres parle: Posaÿu la terra de  
Lv 22,1  manades. 22,Tit Capítol XXII 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 22,15 ho-ha al sacerdot al santuari. 15  »E no ensutzaran les coses santificades  
Lv 22,26  nenguna cosa no li pendreu. 26  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou  
Lv 22,29  dia ab los seus fruyts o fills. 29  »E si inmolareu víctima per retra gràcies  
Lv 23,1  lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla 
Lv 23,6  o Trespasament del Senyor és. 6  E lo XVè dia del dit mes, festa dels pans  
Lv 23,9  nenguna obra de servir no fareu. 9  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 10  
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Lv 23,12  disapta, e santifiquarà aquell. 12  E en aquell dia que la guarba és  
Lv 23,18  coureu en promeyes al Senyor. 18  E presentareu ab pans VII anyells sence  
Lv 23,19  en olor molt suau al Senyor. 19  E I cabrit per lo peccat fareu, e II  
Lv 23,20  víctimes dels pasífichs. 20  E com haurà llevat aquells lo sacerdot ab  
Lv 23,21  Senyor, daran lloch en ús seu. 21  E apellareu aquell dia festa molt santa;  
Lv 23,22  e habitasions vostres. 22  »E aprés que haureu saguades les messes de 
Lv 23,23  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 23  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 24  
Lv 23,26 presentareu holocaust al Senyor. 26  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 27 –Lo  
Lv 23,33  guordareu los disaptes vostres. 33  E parlà nostro Senyor a Moysèn dient: 34  
Lv 23,41  a tostemps en vostres generacions.  E en lo VIIè mes festa fareu 42 e  
Lv 23,44  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 44  E perlà Moysèn sobre les festes del Senyor 
Lv 24,1  de Ysrael. 24,Tit Capítol XXIIII 1  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Mane  
Lv 24,10  de dret per a tots temps. 10  »E veus que axit és un fill de una dona de 
Lv 24,11  malaýs a ell, amanat fon a Moysèn.  E nomenà’s la mara d’ell Salumich filla  
Lv 24,12  filla de Ebrí, del trip de Dan. 12  E matéran aquell en prasó fins que  
Lv 24,15 e allapiden aquell tot lo poble. 15  E als fills de Ysrael parlaràs: »Hom qui  
Lv 24,22  l’hom, agualment sia ponit. 22  »E agual juý sia entra vosaltres, vulles  
Lv 24,23 car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 23  E perlà Moysèn als fills de Ysrael, e  
Lv 24,23  e ab pedres lo destrenguéran.  E faéran los fills de Ysrael axí com havia 
Lv 25,1  a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1  E parlà nostre Senyor a Moysèn en lo mont  
Lv 25,6 car ayn del rapòs de la terra és. 6  E seran a vosaltres en vianda a tu e als  
Lv 25,10  en tota la vostra terra. 10  E santificaràs l’ayn Lè, e apellar-l’  
Lv 25,11  primera, 11 car jubileu és.  E lo Ln any no senbrareu ni collireu  
Lv 25,28  e axí rebrà la posseció sua. 28  E si no hu trobarà la sua mà, ço és, lo  
Lv 25,30  -la dins lo temps de un ayn. 30  E si no l’haurà rehemuda en l’ayn, serà  
Lv 25,31 ·s porà en lo temps del jubileu. 31  E si en la vila serà la casa que no ha  
Lv 25,54  a ell forçadement devant tu. 54  E si per açò no’s porà raembra, en l’ayn 
Lv 26,18 nengú no persiguent a vosaltres. 18  »E si axí no obayreu a mi, anadir-hi-  
Lv 26,23 fetes vostres carreres desertes. 23  »E si axí encara no us volreu castiguar e  
Lv 26,25  de la mia amistanse o pacte.  E com haureu acorriment en les siutats,  
Lv 26,27 e mengereu e no sareu sadollats. 27  »E si enquare per aquestes coses no m’  
Lv 26,36  quant habitàveu en aquella. 36  »E los que de vosaltres romandran donaran  
Lv 26,41  verguonya la ignosenta pensa llur.  »E llevors pregueran per les malvestats  
Lv 26,44  mies lleys hauran viltingudes. 44  E enperò com seran en la terra batallívol, 
Lv 27,1  de Moysèn. 27,Tit Capítol XXVII 1  E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla 
Lv 27,5  santuari; 4 e si és fembra, XXX. 5  E dels V ayns fins al XXè, lo mascla  
Lv 27,6  donarà XX sicles; la fembra, X. 6  E de un mes fins al V ayn, per mascla  
Lv 27,8  donarà XV sicles; la fembra X. 8  E si pobra serà e la estima retra no porà, 
Lv 27,9  que ell pot donar, tant donarà. 9  »E l’animal lo qual se pot sacrificar al  
Lv 27,27  hi-ha la sinquena part del preu.  E si rembra no’l volrà, serà venut a  
Lv 27,29  sant dels sants serà al Senyor. 29  E tota santificació qui és presentade per  
Lv 27,31  són e a ell són santifiquats. 31  E si algú volrà rembra los seus delmes,  
Lv 15,32  que és entre ells. 32 Aquesta  é la lley de aquells qui han malícia de  
Lv 16,31 Senyor sareu mundats. 31 Lo disapte  é lo reposament, e aflegirets vostres  
Lv 24,11 ’s la mara d’ell Salumich filla de  Ebrí, del trip de Dan. 12 E matéran aquell 
Ex 6,18  de Lleví, foren: Aram e Asuar e  Ebron e Boziball. E los anys de Caad foren 
Ex 24,2  de lluyn. 2 E solament Moysèn s’ ecostarà al Senyor, e aquells no s’hi  
Lv 18,6 »Nengun a la proïsma de sanch no s’ ecostarà perquè amostra la llegeza de  
Ex 17,15 memòria de Amalech sots lo cell. 15  Edificà Moysèn altar, e apellà lo nom de  
Ex 15,15 dolors. 15 Ladonchs los prínseps de  Edom foren torbats, e los forts de Moab  
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Ex 28,4  los vestiments que faran: hosen e  efot, e pali e guonella de lli estreta, e  
Ex 28,6  e de lli tortís, 6 e faran lo  efot de color de drap d’or e de color de  
Ex 28,28 sobre los musclos, 28 e estiguen l’ efot ab los anells seus ab los anells  
Ex 39,2  manà nostre Senyor a Moysèn. 2 [*]  efot [*], de blau e de porpra e de color  
Ex 2,14  tu auciure axí com auciest hir lo  egepcià? E temé’s Moysèn e dix: «Per  
Ex 1,19  fembres hebrees no són axí con les  egepcianes, cor elles matexes ho saben fer 
Ex 3,8 rahó que’ls desliura de la mà dels  egepcians, e aportar-los-he de aquesta 
Ex 11,3  la sua gràcia al pobla devant los  egepcians. E fonch Moysèn gran baró  
Ex 12,23  23 car Déu pessarà per farir los  egepcians, e com veurà la sanch sobre lo  
Ex 14,30  en aquell dia Ysrael de la mà dels  egepcians, 31 e vaheren los agipcians  
Ex 19,4  havets vist ço que he fet als  egepcians, ne com vos he portats sobre  
Ex 6,5 dels fills de Yraell, los quals los  egipcians opremen, e són estat ramenbrant  
Ex 9,6  foren morts tots los animals dels  egipcians, e dels animals dels fills de  
Ex 1,15  duresa de cor. 15 E dix lo rey de  Egipta a IIs juÿes madrines –de les quals  
Ex 2,23 aprés molt de temps, morí lo rey de  Egipta. E sospiraren los fills de Yraell  
Ex 3,11  e que git los fills de Yraell de  Egipta? 12 E dix-li Déu: –Yo saré ab tu, 
Ex 3,18  tu e los vells de Yraell al rey da  Egipta, e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu  
Ex 4,19  en Median: –Vé e torna-te’n en  Egipta, cor tots aquells qui quarien la  
Ex 6,11  11 –Entre e parla a Farahó, rey de  Egipta, que jequesqua axir los fills de  
Ex 4,18  –Iré are e tornaré a mos frares en  Egipte, e veuré si encare són vius. Al  
Ex 9,22  del camp, e en tota la terra de  Egipte. 23 E stès Moysèn la vergua vers lo 
Ex 11,5  tots los primés nats a le terra de  Egipte, del primer nat de Farahó, sayent  
Ex 11,6 clamor en tota la universa terra de  Egipte, tal que no fo debans ne serà  
Ex 39,32  Senyor a Moysèn. 32 E adugueren  el tabernacla a Moysèn ab la tenda e ab  
Ex 10,26  ab nós, axí que no ich romendrà d’ él una ungla, ni de aquelles coses qui són 
Ex 37,20  del canalobra. 20 E en la cana d’ él havia IIII poms a manera de nous, ab  
Lv 9,12  -li la sanch d’aquell, la qual  él buydà entorn de l’altar e desobra. 13  
Lv 20,9 para e la mara maleyrà, la sanch d’ él sia sobre ell. 10 »Si fornicarà algú la 
Lv 22,2  2 –Parla a Aron e als fills d’ él que’s guarden de aquelles coses qui  
Lv 10,6  menat. 6 E parlà Moysèn a Aron e a  Eleatzar e a Ytemar, fills d’ell, e dix:  
Lv 10,12  12 E parlà Moysèn a Aron, e a  Eleatzar e a Ytamar, fills d’ell, que li  
Ex 2,22  hach-ne un altra, lo qual apellà  Eliètzer dient: «Lo Déu de mon para és mon 
Ex 6,23  Missael [*]. 23 E pres Aron muller  Elizabe filla de Eminadap, sor de Anasaon, 
Ex 2,2  consabé e parí un fill. E véran  ell molt bell, e amagaren-lo per IIIs  
Ex 2,4  de luyn per saber què seria fet d’ ell. 5 E veus [*] massipes anaven sobra la 
Ex 2,10  Farahó: –Guarde’l-ma bé, 10 cor  ell ha la mia adobció en loch de fill. E  
Ex 2,18  foren tornades a Ragel, para lur,  ell los dix: –Per què us sou cuytades axí  
Ex 2,20  e abeurà nostres ovelles. 20 E  ell los dix: –Aon és aquell homa? Per què  
Ex 2,21 -lo. E jurà Moysèn que estaria ab  ell. E pres Siporà filla d’ell per  
Ex 2,21  ab ell. E pres Siporà filla d’ ell per muller, 22 la qual consabé e  
Ex 3,1  sogra, sacerdot de Median, e com  ell amanàs son bestiar a la ora del  
Ex 3,1  son bestiar a la ora del desert,  ell vench en lo munt de Déu, en Horep. 2 E 
Ex 3,2  Horep. 2 E nostro Senyor aparech a  ell en flama de foch enmig de un romaguer, 
Ex 3,4  4 E viu nostre Senyor que  ell sa acostava per veura, e apellà’l del 
Ex 3,4 romaguera e dix: –Moysèn, Moysèn! E  ell respòs: –Ací sóm! 5 Dix a ell: –No t’ 
Ex 3,5  E ell respòs: –Ací sóm! 5 Dix a  ell: –No t’acostes ací. Descalce’t lo  
Ex 3,18  Yraell al rey da Egipta, e diràs a  ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, apellà  
Ex 3,20 per mà poderoza. 20 E yo mostraré a  ell la mia mà, e percudiré a Agipta an  
Ex 4,2  a tu nostre Senyor.” 2 E dix Déu a  ell: –Què és açò que tens en la mà tua? E  
Ex 4,2  és açò que tens en la mà tua? E  ell respòs: –Verga. 3 E dix nostre Senyor: 
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Ex 4,3  Senyor: –Gita-le en terra. E  ell le hy gità e tornà colobra, e fogí  
Ex 4,11  bocha e de lengua. 11 E dix Déu a  ell: –Qui féu la bocha de l’homa, o qui  
Ex 4,14 –Aron, ton frare [*], conech yo que  ell és bell parler. Aquest axirà a  
Ex 4,14 a encontra teu, e aquell perlarà ab  ell, e veurà tu e alegrar-s’ha en son  
Ex 4,15 -s’ha en son cor. 15 Tu parle ab  ell e posa la mia paraule en la bocha de  
Ex 4,16  Aquell parlarà per tu al pobla, e  ell serà en la tua bocha, e tu seràs en  
Ex 4,18  e tornà a Ytró, son sogre, e dix a  ell: –Iré are e tornaré a mos frares en  
Ex 4,24  correch nostro Senyor e volch  ell auciura. 25 E tentost Siporà pres una  
Ex 4,28  del Senyor per les quals tramatia  ell, e los senyals que menave fer. 29 E  
Ex 5,5  Vegats quante companya esvahex a  ell! E diguéran a ell: –Molt és. E ell  
Ex 5,5  esvahex a ell! E diguéran a  ell: –Molt és. E ell dix: –Donchs, veyats  
Ex 5,5  ell! E diguéran a ell: –Molt és. E  ell dix: –Donchs, veyats quante seria ell  
Ex 5,5  dix: –Donchs, veyats quante seria  ell si donàvets a ell repòs de les obres.  
Ex 5,5  quante seria ell si donàvets a  ell repòs de les obres. 6 E menà en aquel  
Ex 5,17  fan contra lo teu pobla. 17 E  ell respòs: –Vosaltres vagats en  
Ex 6,9 fills de Yraell, los quals no oïren  ell per rahó del treball de lur esparit e  
Ex 6,20 Jocabech, sa tia, la qual enfantà a  ell Aron e Moysèn e Mariam. E foren los  
Ex 6,23  sor de Anasaon, la qual parí a  ell Nadap e Buy e Alazar e Thamar. 24 E  
Ex 6,25  filles de Putiel, la qual parí a  ell Fineàs. E aquests són prínceps de les  
Ex 7,15 que no vol llexar lo poble. 15 Vé a  ell al matí, e axiràs a les aygües e  
Ex 7,15  a les aygües e steràs encontre  ell a la riba del flum, e la verga la qual 
Ex 7,16 porteràs en la tua mà, 16 e diràs a  ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus, m’ha  
Ex 8,1  Moysès: –Intra a Farahó e digues a  ell: “Açò diu nostre Senyor: Llexa anar lo 
Ex 8,10 romendran al flum fins a demà. 10 E  ell respòs: –Fes ço que’t plàcia. E ell  
Ex 8,10  respòs: –Fes ço que’t plàcia. E  ell li dix: –Yo faré segons la tua peraula 
Ex 8,20  e axiràs a les aygües e diràs a  ell: “Açò diu Déu: Llexa anar lo meu poble 
Ex 9,1  Moysèn: –Entra a Farahó, e parle a  ell e dix: “Açò diu nostre Senyor Déu dels 
Ex 9,13  e està devant Faraó, e digues a  ell: “Açò diu nostre Senyor, Déu dels  
Ex 9,20  cayiment de la padruscada.” 20 †E  ell tremet per† la peraule de nostre  
Ex 10,1  ço que yo face aquests senyals en  ell, 2 e que tu ho contes en les orelles  
Ex 10,3  e Aron a Farahó, e diguéran a  ell: –Açò diu nostre Senyor, Déu dels  
Ex 12,4  que no puga haver anyell, prenga  ell son vesí qui és prop la sua casa,  
Ex 12,5  sens màcula e tenrre, e pendrets  ell dels moltons e de les ovelles. 6 E  
Ex 12,7  vespra. 7 E pendran de la sanch d’ ell, e pozar-n’han sobre cascuna porta  
Ex 12,7  la porte de la casa d’on menyaran  ell. 8 E menyarets les carns en aquella  
Ex 12,9  agrestes. 9 No menyarets d’ ell que sia cruu ni en aygua cuyt, mas  
Ex 12,10  menyarets. 10 E no romendrà d’ ell nenguna cosa tro al matí, e si res ne  
Ex 12,10  al matí, e si res ne romandrà d’ ell, cremats-ho en lo foch. 11 E axí  
Ex 12,11  menyarets cuytosament en la Pascha  ell a Déu. 12 »E passsaré per terra de  
Ex 12,21 conpanyes vostres, e deguollarets a  ell per la Pasque. 22 E farets un  
Ex 12,43  »Nengun hom estrayn no manuch d’ ell, 44 mas tots vostres serfs e vostres  
Ex 12,45  »Palagrí ne llogater no manuch d’ ell. 46 »E en una case lo menyarets, e no  
Ex 12,48  no serà sircunzís, no manuch d’ ell. 49 »Aqueste matexa ley serà al nadiu  
Ex 13,19  la ossa de Josep ab si, per ço com  ell conjurà los fills de Ysrael dient:  
Ex 15,1  cor gloriosament és engranaÿt, cor  ell ha gitat en la mar lo cavall ab son  
Ex 15,2  lo Déu de mon pare, e yo axalsaré  ell. 3 Nostre Senyor és axí com hom  
Ex 15,21  tot gloriós e engranaït, cor  ell ha gitat en la mar lo cavall e lo  
Ex 15,25  25 Aquell apellà nostre Senyor, e  ell mostrà a ell un fust; lo qual, com l’ 
Ex 15,25  nostre Senyor, e ell mostrà a  ell un fust; lo qual, com l’hach mès en  
Ex 15,26 ton Senyor, ton Déu, e faràs devant  ell ço que dret és, e obeyràs los seus  
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Ex 16,7  la glòria de nostre Senyor, cor  ell oý lo vostro mermurament contre lo  
Ex 16,8  mermurats un poch contre  ell, [*] cor no és contre nós lo vostre  
Ex 16,9  “Puyats devant lo Senyor, cor  ell ha oÿt lo vostro mermurament.” 10 E  
Ex 16,19 a ells: –Nengú no estoig al matí d’ ell. 20 E aquells qui no’l ne craguéran e 
Ex 16,23  e recomtaren-ho a Moysèn, 23 e  ell dix-los: –Açò és açò que ha perlat  
Ex 16,32 qual mana Déu: “Umplits un almut d’ ell, e sia guordat a vostres generacions  
Ex 17,10 a Josuè: [*] 10 [*] axí com perlà a  ell Moysèn, e batallà’s contre Amalech. E 
Ex 17,12  pedres e portaren-les dejús  ell, e ell seya, e Aron e Hur sofarien les 
Ex 17,12  e portaren-les dejús ell, e  ell seya, e Aron e Hur sofarien les mans,  
Ex 18,2  Sitporà muller de Moysèn, la qual  ell havia jaquide, 3 abdós fills de  
Ex 18,12 de Ysrael per ço que menyasen pa ab  ell devant nostre Senyor. 13 E’n l’altra 
Ex 18,14  Jetró, son sogre, viu tot ço que  ell feya al pobla, dix: –Què és açò que tu 
Ex 18,24  en pau. 24 E com Moysèn oý açò,  ell féu tot ço que ell li consellà. 25 E  
Ex 18,24  Moysèn oý açò, ell féu tot ço que  ell li consellà. 25 E Moysèn alegí barons  
Ex 18,26  e ço que era molt greu retornave a  ell, e tota poque cosa jutyaven ells. 27 E 
Ex 18,27 27 E llexà anar Moysèn son sogre, e  ell anà-se’n en sa terra. 19,Tit  
Ex 19,9  li la responció del poble, 9 dix a  ell Déu: –Ya are vendré a tu en una calige 
Ex 19,13 munt morrà de mort.” 13 No toquen a  ell ab la mà, cor ab pedres serà allapidat 
Ex 19,18  per ço devellà nostro Senyor sobre  ell ab foch, e puyave lo fum de aquell  
Ex 19,19  E Moysèn perlave e Déu responia a  ell. 20 E Déu devallà sobre lo munt de  
Ex 19,21  E com aquell li responés, 21 dix a  ell: –Devalle e testimoniage al poble que  
Ex 19,23  del munt al poble e sentifica a  ell.” 24 Al qual dix Déu: –Vé e devalle, e 
Ex 21,3 si havia muller, sa muller isque ab  ell ensemps. 4 E si son senyor darà a ell  
Ex 21,4  ensemps. 4 E si son senyor darà a  ell muller e infanterà fills o filles, la  
Ex 21,4  e sos infans seran del senyor, e  ell axirà per cabal ab son vestit. 5 E si  
Ex 21,6 axir franch”, 6 offira son senyor a  ell devant lo jutge, e acost-se a le  
Ex 21,6 li la orella ab una alena, e serà a  ell serf enpertostemps. 7 »E si algú  
Ex 21,26  bleveza per bleveza. 26 »E com  ell ferrà l’ull de son serf o de sa serva 
Ex 21,26 son serf o de sa serva e destrovirà  ell, los leix anar franchs per l’uy que  
Ex 21,29  e no’l tendrà lligat o enclòs, e  ell auciurà hom o fembra, lo bou sia  
Ex 21,30  30 E si rehemsó serà mesa sobre  ell, sia donade per l’ànima de aquell, o  
Ex 21,32  32 E si [*] serva serà feride per  ell, do a son senyor XXX sicles de argent, 
Ex 21,36  guardave aquell son senyor, sertes  ell deu esmanar lo bou, e lo bou mort sia  
Ex 22,3 sol e sdevendrà açò que face homey,  ell deu morir. E si serà pres aquell qui  
Ex 22,3  lo furt e no ha de què ho reta,  ell deu esser venut. 4 E si serà trobat ab 
Ex 22,4  esser venut. 4 E si serà trobat ab  ell ço que haurà anblat [*], o sia bou o  
Ex 22,11  deu esser enmig d’ells que  ell no estès la mà en la cosa de son  
Ex 22,25  mesquí que habita ab tu, no sies a  ell axí com a mordiment, ne no l’opremes  
Ex 22,26  abans del sol colguant la torna a  ell, 27 cor allò solament és cobriment de  
Ex 23,4  o aze arrant, retornar-l’has a  ell. 5 E si veuràs aze de ton amich jaent  
Ex 23,5  mas aydar-l’has a llevar ab  ell. 6 No’t declinaràs en lo juý del  
Ex 23,21 en lo loch que t’apella. 21 Guarde  ell e ou la sua veu, e no’t vulles  
Ex 23,21  veu, e no’t vulles contendra ab  ell, cor no perdonaré vostres colpes com  
Ex 24,2  ni lo poble no hy puig ab  ell. 3 E vench Moysèn e recomtà al poble  
Ex 24,8 Senyor ferem, e sarem obadiens. 8 E  ell pres la sanch que havia reservade e  
Ex 24,16  nostro Senyor sobre Sinaý. E cobrí  ell la nuu per VI dies, e en lo VII dia  
Ex 26,14  tabernacla penyarà. 14 E faràs a  ell altre cobriment de pells roges de  
Ex 27,7  en II llats de l’altar per portar  ell. 8 No soldat, mas va e vach de dintre  
Ex 27,8  mas va e vach de dintre faràs  ell, axí com en lo munt te fou mostrat. 9  
Ex 28,15  axí com la obra de l’ephot. Faràs  ell d’or e de blau e de porpre e de color 
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Ex 28,16  e de lli tortís. 16 E faràs  ell codrat en dobla, e haurà I palm de  
Ex 28,17  palm d’ampla. 17 E posaràs en  ell IIII órdens de pedres. La primera sarà 
Ex 28,32  serà lo cabès, e entorn serà d’ ell com a ora d’esberch [*] per ço que no 
Ex 28,38  Senyor sa tenga per paguat d’ ell. 39 »E estrènyer-s’ha sa guonella  
Ex 28,41  a Aron ton frara e a sos fills ab  ell, e a tots consagraràs les mans e  
Ex 28,43  a Aron e a la sua sament aprés d’ ell. 29,Tit Capítol XXX 1 »Aquesta és la  
Ex 29,7  e en aquesta manera consagraràs  ell. 8 E acostar-t’has a sos fills de  
Ex 29,25 nostra Senyor, 25 [*] car oferta d’ ell és. 26 E pendràs lo pits del moltó, lo 
Ex 29,29 hauran los fills de aquell aprés d’ ell per ço que en aquella unten e  
Ex 29,36  com sacrificaràs a perdonar sobre  ell hòstia o sacrifici, e untaràs aquell  
Ex 30,1  30,Tit Capítol XXXI 1 »E faràs a  ell eltar per fer perfum de timiama, e de  
Ex 30,1  timiama, e de fust de setim faràs  ell, 2 e haurà de llonch I colze, e altra  
Ex 30,3  [*] los seus corns, 3 e cobriràs  ell d’or net, axí dedins com per les  
Ex 30,3  com per les espatlles entorn d’ ell e los corns, e faràs a ell sercla d’  
Ex 30,3  d’ell e los corns, e faràs a  ell sercla d’or entorn 4 e dos anells d’ 
Ex 30,6  -les-has d’or. 6 E posaràs,  ell devant, l’altar contra lo vel e lo  
Ex 30,7  7 »E Aron perfumarà ensemps sobra  ell de odor suau, perfumarà per lo matí;  
Ex 30,21  no múyran. E serà fur de setgla a  ell e a se samensa per successions. 22 E  
Ex 30,32  32 Carn de homa no sia untade d’ ell. Entorn la compozició d’ell no farets 
Ex 30,32  d’ell. Entorn la compozició d’ ell no farets alra, cor sentificat és e  
Ex 30,33 homa ne conpondrà aytal e donarà d’ ell a estrayn, serà tellat de son pobla.”  
Ex 31,3  del trip de Judà, 3 e he umplit  ell de l’esperit de Déu e da saviesa e de 
Ex 31,6 divercitat de fusta. 6 E he donat a  ell per companyó Holiab, fill de  
Ex 31,14  de mort morrà; e qui farà en  ell obra, perirà la ànima de aquell d’  
Ex 32,5  Aron oý açò, adificà altar devant  ell, e alçà sa veu e cridà e dix: –Demà és 
Ex 32,19  19 E com sa acostàs a la posade,  ell viu lo vadell e los balls, e fonch  
Ex 32,21  pobla, que tu aportases sobra  ell ten gran peccat? 22 E ell respòs: –No  
Ex 32,22  sobra ell ten gran peccat? 22 E  ell respòs: –No s’irasque lo senyor meu.  
Ex 32,25  la gran llegeza, per la qual cosa  ell lo costituí nuu entre los estranys,  
Ex 32,25 nuu entre los estranys, (per ço cor  ell hi consentí). 26 E estech enmig del  
Ex 32,26  venga a mi. E ajustaren-se a  ell tots los fills de Lleví, 27 als quals  
Ex 32,27  los fills de Lleví, 27 als quals  ell dix: –Açò diu nostre Senyor Déu de  
Ex 33,4  e no mès nengú son preu sobra  ell. 5 E dix nostre Senyor a Moysèn:  
Ex 33,9  dentrò al venir de sa tenda. 9 E  ell entrant en lo tabernacla del  
Ex 33,11  sol perlar homa a son amich. E com  ell s’entornave a le posade, son ministre 
Ex 33,18 e tu matex he conagut per nom. 18 E  ell dix: –Mostra a mi la tua glòria. 19  
Ex 34,5 Senyor per la nuu, estech Moysèn ab  ell apellant lo nom de nostra Senyor, 6 lo 
Ex 34,6  Senyor, 6 lo qual passà devant  ell. E dix: –Senyorador, Senyor Déu  
Ex 34,14 Nostre Senyor és celós, e lo nom d’ ell és Déu sacrificador. 15 No tallaràs  
Ex 34,30  -sa de acostar-ce prop d’ ell. 31 E apellats per ell, ratornaren,  
Ex 34,31 -ce prop d’ell. 31 E apellats per  ell, ratornaren, axí Aron com los prínceps 
Ex 34,31  prínceps de les sinaguogues. E com  ell los perlàs, 32 venguéran a ell atressí 
Ex 34,32  com ell los perlàs, 32 venguéran a  ell atressí tots los fills de Ysrael, als  
Ex 34,34  34 E com perlava ab nostre Senyor,  ell lo’s levava, e com axia devant ell,  
Ex 34,34 ell lo’s levava, e com axia devant  ell, ell lo hy tornava, e puys perlava ab  
Ex 34,34  ’s levava, e com axia devant ell,  ell lo hy tornava, e puys perlava ab los  
Ex 34,34  de Ysrael totes les coses que a  ell éran manades, 35 cor con veien a l’  
Ex 34,35  -sa, e com perlava ab ells,  ell le’s cobria. 35,Tit Capítol XXXVI 1  
Ex 35,2 nostra Senyor, e aquell qui farà en  ell obra, morrà. 3 No ensendràs foch en  
Ex 35,31  del trip de Judà, 31 e ha complit  ell de l’esperit sant de Déu e de saviesa 
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Ex 36,13  e axí a cade llats de cortina  ell féu L anells d’or per ço que’s  
Ex 36,16  una matexa masura. 16 De les quals  ell junyí V a una part e VI a l’altra. 17 
Ex 38,22  Moysèn, axí com Déu havia manat a  ell, 23 junyint a ell per companyó Holiap, 
Ex 38,23 Déu havia manat a ell, 23 junyint a  ell per companyó Holiap, fill de Achimach, 
Ex 39,10  en IIII tires pedres preciozes en  ell. En lo primer vers éran sàrdius e  
Ex 39,19  moura. E fou fet axí com manà a  ell nostre Senyor. 20 E féran una guonella 
Ex 39,43 éran acabades axí com havia manat a  ell nostre Senyor. Ex 40,Tit Capítol XLI 1 
Ex 40,25  de la claustra, 25 e perfumà sobra  ell perfum de bona odor, axí com manà Déu  
Lv 1,1  primer 1 E apellà Moysèn e parlà a  ell nostre Senyor del tabernacla del  
Lv 1,3  del testimoni, per ço que plàcia  ell a nostre Senyor; 4 e posarà la mà  
Lv 1,4  seu cap, e serà pus acceptable e a  ell pus profitós. 5 E deguollaran lo  
Lv 3,3  de la tela e lo grex tot qui dins  ell és 4 en abdós los ronyons, e en los  
Lv 3,6  offerrà complit e net serà ofert  ell. 7 »E si offerran anyell devant nostre 
Lv 4,26  fonament de aquell. 26 E lo sèu d’ ell perfumerà devant la ara axí com lo  
Lv 4,26 fa per pasificament, e praguarà per  ell per ço que lo seu peccat sia perdonat. 
Lv 4,35  35 E prengua lo sèu e face d’ ell axí com se sol fer del sèu del moltó  
Lv 5,1  de sagrament e serà testimoni que  ell ho oý o hu viu o hu fou consent, si no 
Lv 5,6  del folcat o I cabra, e orerà per  ell lo sacerdot e per son peccat. 7 »En  
Lv 5,10  axí com solen fer, e preguarà per  ell lo secerdot e per lo peccat d’aquell, 
Lv 5,10 peccat d’aquell, e serà perdonat a  ell. 11 »E si no basta son poder que ofira 
Lv 5,12 la sobra l’altar en ramenbrance de  ell qui ofir, 13 e prech per ell, e lo  
Lv 5,13  de ell qui ofir, 13 e prech per  ell, e lo romanent sia del prevera per  
Lv 5,16  ofirén lo moltó, e serà perdonat a  ell. 17 »Ànima qui peccarà per ignorància  
Lv 5,18  del peccat. Lo qual ador per  ell, cor no sabent ho féu, e serà perdonat 
Lv 5,18  sabent ho féu, e serà perdonat [*]  ell, 19 cor per error s’era departit del  
Lv 6,2  comanda que li serà feta en fe, e  ell l’haurà rahebuda e ell emblarà  
Lv 6,2  en fe, e ell l’haurà rahebuda e  ell emblarà aquella, o en alguna manera la 
Lv 6,7  del peccat. 7 E aquell prech per  ell devant lo Senyor e perdó a aquell per  
Lv 6,12  qual nodresqua lo sacerdot metén a  ell llenya matí tots dies, e lo holocaust  
Lv 6,28  de la terra en lo qual la carn d’ ell serà cuyta, sia trenquat; e si serà  
Lv 8,7  de lli e lo braguer, e vestí a  ell lo pali e demunt li donà lo ephot, 8 e 
Lv 8,8  li donà lo ephot, 8 e senyí a  ell ab cordes de l’ephot, e ab aquelles  
Lv 8,9  en santificació, axí havia manat a  ell nostre Senyor. 10 E aportà untament d’ 
Lv 8,10  lo tabernacla e tot ço qui és en  ell, 11 e santificà ells e salpasà sobra  
Lv 8,11 sobra l’altar VII veguades, e untà  ell e tots sos vaxells e lo pitxell e son  
Lv 8,13  consagrà’l. 13 E com los fills d’ ell foren oferts, vestí’ls de guonelles  
Lv 8,21  al Senyor, axí com havia manat a  ell. 22 E sacrificà I ariet segon en  
Lv 8,28 ho haguessen alçat devant Déu, 28 e  ell pres-ho de les mans de aquells e  
Lv 8,29  en part sua, axí com havia manat a  ell lo Senyor. 30 E pres l’ungüent de  
Lv 9,6  farets e aparrà a vós la glòria d’ ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t a l’altar 
Lv 9,7  dons per lo poble, prega per  ell e ahora per ell, axí com manà nostre  
Lv 9,7 lo poble, prega per ell e ahora per  ell, axí com manà nostre Senyor. 8 E  
Lv 9,9  presentaren sos fills, en lo qual  ell benyà son dit, e toquà’n lo corn de  
Lv 9,13  13 E lo holocaust aparallaren a  ell depertits per menbres ab lo cap e  
Lv 9,18 del pobla, e ofariren e aportaren a  ell sos fills la sanch, la qual escampà  
Lv 10,6  e a Eleatzar e a Ytemar, fills d’ ell, e dix: –Vós no tondrets vostres caps  
Lv 10,12  e a Eleatzar e a Ytamar, fills d’ ell, que li éran romasos: –Prenets lo  
Lv 13,6  e no crexarà en la cotna, munderà  ell, cor ronya és, e sí llevarà l’home la 
Lv 13,8 condepnar-l’ha per inmunde, si a  ell serà vist. 9 »E plagua de lepra si  
Lv 13,11  no enclourà aquell, cor inmunde és  ell. 12 »E si florirà discorrent la llepra 
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Lv 13,15  15 adonchs lo secerdot jutgerà  ell per inmunda e serà contat entre los no 
Lv 13,17 tot l’homa cobrirà, 17 considerarà  ell lo secerdot e triar-l’ha per munda. 
Lv 13,21  del coyr e serà fosqua, enclourà  ell lo prevera per VII dies; 22 e si  
Lv 13,29  nexerà llepra, vage al secerdot  ell. 30 E si veu que sia pregon més avall  
Lv 13,30  sia pregon més avall del cuyr e en  ell cabels roigs menuts, ensutzat és, cor  
Lv 13,36  cabels mudats, apartament jutgerà  ell inmunda; 37 e si la plaga sterà plana  
Lv 14,20  en l’altar [*], e perdonarà sobre  ell lo prevera e sarà mundat. 21 »E si  
Lv 14,21  colpa e ofir per ço que prech per  ell lo sacerdot, e la Xª part de la sèmola 
Lv 14,29  cap del purificat a perdonar sobre  ell devant Déu; 30 e de les tortres e dels 
Lv 14,36  la mia casa.” 36 Lo prevera mana a  ell que denetg totes les universes coses  
Lv 14,36  coses de la sua casa abans que  ell entra en aquella e que veja si alguna  
Lv 15,4  Tota la estrada en la qual dormirà  ell, e en la qual ell siurà, inmunde és. 5 
Lv 15,4  la qual dormirà ell, e en la qual  ell siurà, inmunde és. 5 E si algun homa  
Lv 15,5  -se les mans e les vestedures, e  ell, llevat ab aygua, serà no nèdeu tro al 
Lv 15,6 tro al vespra. 6 E ci siurà allà on  ell ha segut, llevarà las sues vestedures, 
Lv 15,6  llevarà las sues vestedures, e  ell, llevat en aygua, serà no nèdeu tro al 
Lv 15,7 aquell llevarà la sua vestimenta, e  ell, llevat en aygua, serà no nèdeu tro al 
Lv 15,10  llevarà la sua vestamenta, e  ell, levat en aygua, serà no nèdeu tro al  
Lv 15,12 al vespra. 12 E vaxell de terra que  ell hage toquat sia trenquat, e si és de  
Lv 15,14  e II polls de coloms, e devant Déu  ell vendrà a le porta del tabernacla del  
Lv 15,22  aquella levarà lo seu vestiment, e  ell, llevat [*], serà no nèdeu tro al  
Lv 15,24  per VII dies, e en tots llochs on  ell dormirà ensutzarà. 25 »Ffembra qui per 
Lv 15,27  e llevarà la sua vestimenta, e  ell, llevat ab aygua, serà inmunda entrò  
Lv 16,19 ab lo dit, e nedeyarà e santificarà  ell de totes les inmundícies dels fills de 
Lv 16,34  de aquells una vegada l’ayn. E  ell féu axí com Déu manà a Moysèn. 17,Tit  
Lv 18,23  a dengun animal ni’s mesclarà ab  ell, car lleg peccat és. 24 »No siau  
Lv 19,22  I anyell, 22 e pregarà per  ell lo sacerdot, per lo seu peccat davant  
Lv 19,22  davant lo Senyor, e serà piadós a  ell e ramatrà-li lo seu peccat. 23  
Lv 20,5 tots aquells qui hauran consentit a  ell perquè fornicassen ab Maloch d’enmig  
Lv 20,9  maleyrà, la sanch d’él sia sobre  ell. 10 »Si fornicarà algú la muller de l’ 
Lv 21,12  car l’oli sant del seu Déu sobre  ell és. Yo sóm lo Senyor. 13 »Lo sacerdot  
Lv 21,15  yo sóm lo Senyor qui santifique a  ell. 16 Parlà lo Senyor a Moysèn dient: 17 
Lv 21,24  e a tot Ysrael totes coses que a  ell éran estades manades. 22,Tit Capítol  
Lv 22,21  sia; nenguna màcula no serà en  ell. 22 Si serà orp, si haurà trencat res, 
Lv 23,3  sant. Nenguna faena no fareu en  ell. Disapte del Senyor és en totes les  
Lv 23,13  13 e llibamens seran presentats ab  ell: II delmes de sèmola comoltada ab oli  
Lv 23,25 Nenguna obra de servici no fareu en  ell, e presentareu holocaust al Senyor. 26 
Lv 23,35  Nenguna obra de servey no fareu en  ell, 36 e per VII dies presentareu  
Lv 23,36 nenguna obra de servici no fareu en  ell. 37 »Aquestes són les festes del  
Lv 23,41  Déu vostre, 41 e fareu la feste d’ ell per VII dies cascun ayn; costum serà  
Lv 24,11  lo nom del Senyor e malaýs a  ell, amanat fon a Moysèn. E nomenà’s la  
Lv 24,11  a Moysèn. E nomenà’s la mara d’ ell Salumich filla de Ebrí, del trip de  
Lv 24,19  axí com ha fet axí sia fet d’ ell: 20 trancadura per trencadura, ull per 
Lv 25,10 los habitadors de la tua terra, car  ell és jubileu, [*] e cadescú retornarà a  
Lv 25,14  a ton proïsma o la compraràs d’ ell, no’l destrengues lo teu frara, mas  
Lv 25,14  de l’ayn jubileu compraràs d’ ell; 15 segons lo conte dels fruyts ho  
Lv 25,28  fins a l’any del jubileu, car en  ell tota venda retornerà al senyor e al  
Lv 25,36  ab tu, 36 no prengues uzura d’ ell ni pus que no has donat. Tem lo teu  
Lv 25,37  tu. 37 La tua picúnia no donaràs a  ell ab uzura, ni sobresabundàncies de  
Lv 25,49  son cozí acostat de parentiu; e si  ell se porà rembra, fer-ho porà 50  
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Lv 25,52  52 e si de poch, poserà conte ab  ell segons lo nombre dels ayns, retrà lo  
Lv 25,53  ne rebratran. No aflagiràs a  ell forçadement devant tu. 54 E si per açò 
Lv 27,8  com aquell estimerà e veurà que  ell pot donar, tant donarà. 9 »E l’animal 
Lv 27,14  o mala, e segons lo preu que per  ell serà estimat serà venuda, 15 e ci lo  
Lv 27,30  dels arbres, del Senyor són e a  ell són santifiquats. 31 E si algú volrà  
Ex 15,2  la mia lahor és en nostre Senyor.  Ell és fet a mi en salut. Aquest és mon  
Ex 2,8  nodrir a tu aquest infant. 8 E  ella dix: –Vé. Anà tentost la macipa, e  
Ex 2,9 mara e nodrí l’infant [*]. E dix a  ella la filla de Farahó: –Guarde’l-ma  
Ex 2,10  la mia adobció en loch de fill. E  ella apellà lo nom de aquell Moysèn dient: 
Ex 4,3 tornà colobra, e fogí Moysèn devant  ella. 4 E dix Déu: –Sten la tua mà e pren  
Ex 6,8 yo llevé la mia mà per ço que donàs  ella a Abram, Ysach e Jacob, e yo daré  
Ex 10,5  tota la terra axí que res d’ ella no aparrà, e menyaran tot so que és  
Ex 10,12  a les legostes que pugen sobre  ella, e que mengen tota la herba que romàs 
Ex 12,6  dia del mes aquest, e sacrificaran  ella de tota la multitut dels fills de  
Ex 15,20 E axiren totes les fembres aprés de  ella ab tenborets e ab aldufes, 21 segons  
Ex 18,6 ab la muller tua e II fills teus ab  ella. 7 Lo qual axí de casa, e soplegà e  
Ex 21,22 algú d’ells ferrà fembra preyns, e  ella s’afollarà, e ella viu, sertes  
Ex 21,22  preyns, e ella s’afollarà, e  ella viu, sertes tingut és del dan tant  
Ex 21,22  és del dan tant com lo marit de  ella estimerà e los àrbitres ho jutgeran.  
Ex 22,16 que l’hage esposade [*] dormirà ab  ella, farà a ella adot e pendrà-la per  
Ex 22,16  [*] dormirà ab ella, farà a  ella adot e pendrà-la per muller. 17 E  
Ex 22,17 -la per muller. 17 E si lo para d’ ella no le hy volrà donar per muller, deu  
Ex 25,11  I colse e mig. 11 E cobriràs  ella del fin aur, dins e defora, e feràs  
Ex 25,24  e d’alt mig colze, 24 e cobriràs  ella d’or net. E faràs a ella alredor,  
Ex 25,24  cobriràs ella d’or net. E faràs a  ella alredor, tot entorn en aquell orla d’ 
Ex 25,36  36 llurs poms e lurs astes de  ella seran tots de fin aur batedís. 37 E  
Ex 27,21  sobra lo testament. Inlluminaran  ella Aron e sos fills, axí que crem de  
Ex 31,7 testimoni e la claustra que desobra  ella és, e tots los vaxells del  
Ex 37,3  IIII anells d’or per angles d’ ella, dos anells en cascun llats. 4 E féu  
Ex 37,11  11 e cobrí-la de or pur. E féu a  ella orla de or pur tot entorn, 12 en la  
Ex 39,29 la sagrada †presa†, e escriviren en  ella la obra del sant nostra Senyor; 30 e  
Ex 40,18  la arque, e posà la cuberta sobra  ella. 19 E aportaren la arque del  
Lv 2,1  serà la sua oferta, e git demunt  ella oli, e posa-hy ensens, 2 e portar- 
Lv 6,18  mascles dels [*] de Aron menyaran  ella, e açò sia fur per tostemps a vostres 
Lv 7,7  serà una lley: als sacerdots qui a  ella ofarir pertenyaran. 8 »E lo sacerdot  
Lv 7,19  e ço que serà net sia menyat d’ ella. 20 E ànima ensutzada qui menyarà de  
Lv 9,17 -li preentalla e omplí sa palma d’ ella e féu-na perfum sobra la ara estés  
Lv 10,18 le santadat, e vós deguérets menyar  ella en lo santuari, axí com és manat a  
Lv 12,4  VIIIè sia circuncís l’infant. 4 E  ella estarà en la sanch de la sua  
Lv 12,8  l’altra per peccat, e pregarà per  ella lo sacerdot e axí serà mundade.  
Lv 13,21 si veurà lo prevera que no haurà en  ella cabel blanch, e ella no serà pus  
Lv 13,21  no haurà en ella cabel blanch, e  ella no serà pus pregon del coyr e serà  
Lv 13,25  aquella lo secerdot; e si en  ella és tornat cabel blanch e la visió  
Lv 13,53  a flama de foch. 53 E si veurà que  ella no sia esclatada, 54 man que sien  
Lv 15,20  VII dies. 20 E tothom qui toquarà  ella serà no nèdeu entrò al vespra; 21 e  
Lv 15,23  23 E tot vaxell sobre lo qual  ella siurà, qualquequal lo toch llevarà  
Lv 15,24 al vespra. 24 E si l’homa jaurà ab  ella en lo temps mestrual de la sua sanch, 
Lv 15,27  serà ensutzat, 27 e qui toquarà  ella serà ensutzat, e llevarà la sua  
Lv 15,30 holocaust, e pregarà lo prevera per  ella davant Déu e per la mundícia del seu  
Lv 18,6  perquè amostra la llegeza de  ella. Yo sóm lo Senyor. 7 »La llegeza de  
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Lv 18,18 muller en la casa de les amigues d’ ella no la pendràs, ni descobriràs la sua  
Lv 18,18 descobriràs la sua verguonya encara  ella vivent. 19 »A le dona qui ha de sa  
Lv 18,23 no participaràs ne t’enllegiràs ab  ella. La dona no’s sotsmetrà a dengun  
Lv 20,14  sobre la muller pendrà la mara d’ ella, lleig peccat ha obrat; tot viu sia  
Lv 20,17 sa mara, e veurà la sua verguonya e  ella mirerà la verguonya de son germà,  
Lv 20,18  e haurà descuberta llur legeza e  ella haurà uberta la font de la sua sanch, 
Ex 1,16  e l’altra Phuà–, 16 manant a  elles: –Com vós llevarets infants a les  
Ex 1,19 cor vós raservats los infants? 19 E  elles respongueren: –Les fembres hebrees  
Ex 1,19  no són axí con les egepcianes, cor  elles matexes ho saben fer axí bé con nós, 
Ex 1,19 abans que nós vinguam ya és fet per  elles. 20 E féu Déu bé a les madrines, e  
Ex 1,21 les madrines tameren Déu, adificà a  elles cases. 22 E manà Farahó a tot lo  
Ex 2,18  e abeurà les ovelles. 18 E com  elles foren tornades a Ragel, para lur,  
Ex 2,19  cuytades axí de venir a mi? 19 E  elles diguéran: –Un homa agepcià nos ha  
Ex 8,9  de tu e de la tua casa; mas enperò  elles romendran al flum fins a demà. 10 E  
Ex 8,11  e dels teus infans [*], enperò  elles romandran en lo flum. 12 E axiren  
Ex 28,9  escriuràs, ço és, entratallaràs en  elles los noms dels fills de Ysrael, 10 VI 
Ex 28,14  una ten gran con l’altra, e faràs  elles d’obre espessa, e daràs les cadenes 
Ex 36,11  de cascun llats en cascuna de  elles, 12 [*] axí que’s pogués junyir la  
Ex 36,17 a l’altra. 17 E féu, en cascuna d’ elles, L bagues en les unes, e L en les  
Ex 39,6  de unicle encastades en or, e en  elles éran entellats [*] los noms dels  
Lv 15,33  sanch, e dels hòmens qui jauen ab  elles. 16,Tit Capítol XVI 1 E parlà Déu a  
Lv 18,5  e juýs que faent l’hom viurà en  elles. Yo sóm lo Senyor. 6 »Nengun a la  
Lv 20,14  ha obrat; tot viu sia cremat ab  elles; no romendrà tan lleig peccat entra  
Lv 10,15  e lo sèu qui crema en l’altar sia  ellevat devant Déu, e pertanyen a tu e a  
Ex 9,4  agipcians, axí que no parí res d’ ellò que pertenyia als fills de Ysrael. 5  
Ex 1,10  de la terra e que hy intrassen  ells. 11 E matéran sobra ells mayoral  
Ex 1,11  intrassen ells. 11 E matéran sobra  ells mayoral sobra aquesta obra per ço que 
Ex 1,11  aquesta obra per ço que aflegisen  ells. E adonchs adificaren ciutats als  
Ex 1,14 lo camp e en tota lur obra servien  ells ab duresa de cor. 15 E dix lo rey de  
Ex 3,13  vaig als fills de Yraell e diré a  ells: “Lo Déu de vostres pares ma tremat a 
Ex 3,13  és lo nom de aquell?”, què diré a  ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui  
Ex 3,14  són qui són. E dix: –Axí diràs a  ells fills de Yraell: “Qui és ma tremat a  
Ex 3,16  los vells de Yraell e digues a  ells: “Lo Déu de vostres pares aparech a  
Ex 3,20  qui són fahedores enmig d’ ells, e aprés açò lexarà vós. 21 E yo daré 
Ex 5,3  ni Yraell no lexaré. 3 E digueren  ells: –Lo Déu de Yraell apellà nós per ço  
Ex 5,4 pastelències o mortaldat. 4 E dix a  ells lo rey de Agipta: –Per què Moysèn e  
Ex 5,7  les axí com debans faÿets, mas que  ells vajen cullir lo rostoll en les  
Ex 5,8  bosch le lenya; 8 e ajustats sobra  ells e no’ls aminvets res del treball, ne 
Ex 5,21  eximent de Farahó, 21 e diguéran a  ells: –Vege nostro Senyor e jutge ço que  
Ex 6,1  Farahó, car ab mà fort m’enmenaré  ells, e ab mà poderosa gitaré ells de la  
Ex 6,1  ells, e ab mà poderosa gitaré  ells de la terra sua. 2 E parlà nostro  
Ex 6,3 meu nom Adonay, lo qual fiu seber a  ells, 4 e fiu pati e encare fermí a ells  
Ex 6,4 ells, 4 e fiu pati e encare fermí a  ells que daria a ells la terra de Canahan  
Ex 6,4  e encare fermí a ells que daria a  ells la terra de Canahan de peregrinació  
Ex 6,28  e Aron 28 en lo dia que perlà a  ells nostre Senyor en terra de Agipta.  
Ex 7,5  los fills de Ysraell d’enmig d’ ells. 6 E faheren-ho axí Moysèn e Aron  
Ex 7,12  [*], 12 e gitaren cascú d’ ells sa verga e tornaren colobres; mas la  
Ex 8,8 apellà Farahó Moysèn e Aron e dix a  ells: –Preguats lo Senyor que tolgue les  
Ex 8,19  enduraït lo cor de Farahó e no oý  ells, axí com havia dit Déu a Moysèn. 20  
Ex 8,21  en totes les universes terres com  ells seran. 22 En aquells dies, yo faré  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

358 
 

Ex 8,25  Farahó Moysèn e Aron, e dix a  ells: –Anats e sacrificats al vostre Déu  
Ex 8,26  ço que colen los agipcians devant  ells, ells nos allapidarien. 27 Nós irem  
Ex 8,26  colen los agipcians devant ells,  ells nos allapidarien. 27 Nós irem per lo  
Ex 9,10  terra de Agipte verola. 10 E  ells pregueren de la sendra del forn, e  
Ex 9,11  Moysèn per raó de la verola que en  ells era e’n tota la terra de Agipte. 12  
Ex 9,12  endurahí lo cor de Farahó e no oý  ells, axí com havia dit Déu a Moysèn. 13 E 
Ex 9,27  e apellà Moysèn e Aron, e dix a  ells: –Yo he peccat are, e nostre Senyor  
Ex 10,2  los meus senyals que yo he fets en  ells, sapiats que yo sóm lo Senyor Déu  
Ex 10,6  los pares teus ne los pares de  ells, del dia de lur esser sobra la terra  
Ex 10,8  e Aron a Farahó, lo qual dix a  ells: –Anats e sacrificats al Déu vostre  
Ex 10,16 Pharaó apellà Moysèn e Aron e dix a  ells: –Yo he peccat a nostre Senyor Déu  
Ex 10,24 Farahó apellà Moysèn e Aron e dix a  ells: –Anats e sacrifiquats al Senyor Déu  
Ex 10,27  de Faraó, e no volch llexar anar  ells. 28 E dix Farahó a Moysèn: –Perteix- 
Ex 12,3  dels fills de Ysrael, e diets a  ells: “Lo Xè dia de aquest mes prenga  
Ex 12,21  tots los vells de Ysrael e dix a  ells: –Anats e pren[e]ts animal per  
Ex 12,27  aquesta religió?”, 27 vós direts a  ells: “Sacrifici passat és del Senyor, lo  
Ex 12,30 aquells de Agipte, e fou nade entre  ells gran clamor en Agipte, car no era  
Ex 12,35  los fills de Ysrael axí com manà a  ells Moysèn, cor demanaren dels agipcians  
Ex 12,36 devant los agipcians, que donaren a  ells, e despullaren Agipte. 37 E moguéran  
Ex 12,38  e mesclaye gran qui pujà ab  ells, e ovelles e bous e bèsties [*]. 39 E 
Ex 12,42  a nostre Senyor, cor adux a  ells de la terre de Agipte; aqueste deven  
Ex 13,14  “Què és açò?”, tu respondràs a  ells: “En mà fort nos tragué nostre Senyor 
Ex 13,17 ·ls vaés, e que no’s llevàs contra  ells a batalle e que’ls ratornàs en  
Ex 13,21  del desert. 21 E Déu anave devant  ells per mostrar-los la via, de dia en  
Ex 14,3  sobre los fills de Ysrael: “Cor  ells són torbats en la terra, al desert  
Ex 14,9  los agipcians, acostaren-ce a  ells, qui posaven prop la mar, e tots los  
Ex 14,10 ulls e veren los agipcians aprés d’ ells. E tameren-sa fortment, e cridaren  
Ex 14,12  los agipcians”? Cor molt és a  ells millor servir que no morir en lo  
Ex 14,19  le posade de Ysrael, e anà detràs  ells, ab ells agualment una colona de nuu  
Ex 14,19  de Ysrael, e anà detràs ells, ab  ells agualment una colona de nuu [*]; 20 e 
Ex 14,20  ’ls de nit, axí que entra  ells tota la nit clerayà, e en aquells era 
Ex 14,23  -los e intraren aprés d’ ells, e tots los cavelquants de Farahó e  
Ex 14,25  Ysrael, cor Déu se combat per  ells contre nós. 26 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 14,28  en la mar, que no’n romàs d’ ells entrò a I. 29 E los fills de Ysrael  
Ex 14,29  [*] en sech, e les aygües éran a  ells axí com a mur a destre e a sinestre.  
Ex 15,5  són negats en la mar Roya, 5 [*] e  ells devallaren en pragon axí com a  
Ex 15,7  la tua yra, la qual devorà  ells axí com a palla, 8 e en l’esperyt de 
Ex 15,10  mar los ha rabblerts e cuberts, e  ells són somorgolats com a plom en les  
Ex 15,16  espaventament e pahor vench sobre  ells en la grenesa del teu braç. Senyor,  
Ex 15,16 en la grenesa del teu braç. Senyor,  ells sien fets no movents axí com a  
Ex 15,19  en la mar, e ratornaren demunt  ells les aygües de la mar, e los fills de  
Ex 15,25  manements e juýs, e aquí aseyà a  ells 26 e dix: –Si tu oyràs la veu de ton  
Ex 16,3  Aron en lo desert, 3 e diguéran a  ells los fills de Ysrael: –Més amàrem  
Ex 16,12  dels fills de Ysrael. Parle a  ells e digues-los: “Al vespra menyarets  
Ex 16,19  a son menyar. 19 E dix Moysèn a  ells: –Nengú no estoig al matí d’ell. 20  
Ex 16,20  vèrmens e pudent; e fo yrat contra  ells Moysèn. 21 E collien-ne cascú d’  
Ex 16,21  Moysèn. 21 E collien-ne cascú d’ ells per lo matí sengles quarts, aytant  
Ex 18,8  fet a Farahó, e com havia gitats  ells de la mà de Farahó e dels agipcians  
Ex 18,8 tot lo treball que era esdevengut a  ells en lo camí, e com havia a ells nostre 
Ex 18,8  a ells en lo camí, e com havia a  ells nostre Senyor deslliurats. 9 Fo molt  
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Ex 18,11  nostre sobre tots los déus [*] de  ells. 12 E ofarí Jetró, sogre de Moysèn,  
Ex 18,16  de Déu, 16 car com esdevé a  ells [*], vénen a mi per ço que yo jutge a 
Ex 18,16  vénen a mi per ço que yo jutge a  ells, e fas-los a saber los sacrets de  
Ex 18,22  dar consell recomteran a tu, e  ells jutgeran les coses menors; e serà  
Ex 18,26  a ell, e tota poque cosa jutyaven  ells. 27 E llexà anar Moysèn son sogre, e  
Ex 19,2  en lo desert de Sinaý, 2 cor  ells mogueren de Rehabidim e vengueren tro 
Ex 19,7  que havia dites Déu que digués a  ells. 8 E respòs tot lo poble ensemps  
Ex 19,10  Moysèn: –Vé al poble e sentifica a  ells vuy e demà, e llaven lurs vestedures, 
Ex 19,11  aperallats en lo dia terç. E dix a  ells: –En lo terç dia devellaré sobre lo  
Ex 19,15  llevades lurs vestedures, 15 dix a  ells: –Estats aperallats en lo terç dia, e 
Ex 19,16  fo vengut lo terç dia en lo matí,  ells comensaren oyr trons e llamps, e la  
Ex 19,21  Senyor, e que per açò no parís d’ ells la meyor part, 22 e no lex los  
Ex 19,22  Senyor sien sentificats per ço que  ells no sien farits. 23 E dix Moysèn a  
Ex 19,23  al munt de Sinaý, cor tu has a  ells testimoniayat e’ls has asquivats  
Ex 19,25 E devallà Moysèn al poble e contà a  ells totes aquestes coses. 20,Tit Capítol  
Ex 20,5  [*]. 5 »No adoraràs ni soplicaràs  ells ni’ls colràs, cor yo sóm lo Senyor  
Ex 21,22  ’s berallaran II hòmens e algú d’ ells ferrà fembra preyns, e ella s’  
Ex 22,11  11 lo sagrement deu esser enmig d’ ells que ell no estès la mà en la cosa de  
Ex 22,23  a mi, e yo oiré la clamor d’ ells, 24 e serà indignade la mia furor, e  
Ex 23,29  abans que tu entres. 29 »No gitaré  ells devant la tua cara en un ayn, ne la  
Ex 23,30  contre tu; 30 poch a poch scamparé  ells devant tu entrò que muntipliquets e  
Ex 23,32  aquells devant vós. 32 No faràs ab  ells dengun fermament, ne ab lurs déus; 33 
Ex 24,14 nexaran castions, recomtats-les a  ells. 15 E con pujàs Moysèn, cobrí’l la  
Ex 25,15  e null temps no les trauràs d’ ells. 16 E posaràs en la arque lo  
Ex 25,34  poms a manera de nous, e haurà en  ells poms e flos, 35 e [*] sots les II  
Ex 28,5  a mi axí com a secerdots. 5 E  ells pendran lo drap de color d’or e de  
Ex 28,40 guonelles de drap de lli, e faràs a  ells bragués e capells atrasí, a honor e a 
Ex 28,41  les mans e sentificaràs a  ells, e serviran a mi en ofici de  
Ex 28,42 mi en ofici de sacerdots. 42 E fé a  ells braguers de lli per cobrir lur carn  
Ex 29,1  1 »Aquesta és la cosa que faràs a  ells: »Tu santificaràs a éls a servir mi.  
Ex 29,4 tabernacla del testament e llavaràs  ells en aygües. 5 E aduràs a Aron los  
Ex 29,5  l’ephot e l’hossen, †e adobaràs  ells en adobament de l’ephot†, 6 e matràs 
Ex 29,9 9 a Aron e a sos fills, e posaràs a  ells capells, e seran a mi sacerdots en  
Ex 29,21 lurs vestiments, e seran consegrats  ells e lurs vestedures. 22 »E pendràs lo  
Ex 29,22  los royons, e lo grex qui és sobra  ells, e la cuxa dreta, per ço cor és moltó 
Ex 29,45 dells fills de Ysrael e seré Déu d’ ells, 46 e sabran que yo só lo Senyor Déu  
Ex 29,46 e sabran que yo só lo Senyor Déu d’ ells, qui aduguí a ells de terra de Agipta 
Ex 29,46 lo Senyor Déu d’ells, qui aduguí a  ells de terra de Agipta per ço que  
Ex 29,46 de Agipta per ço que estigués entre  ells. Yo só lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit  
Ex 29,46  entre ells. Yo só lo Senyor Déu d’ ells. 30,Tit Capítol XXXI 1 »E faràs a ell 
Ex 30,12  nostre Senyor, e no serà plagua en  ells quant comtats saran. 13 Açò darà  
Ex 31,13  als fills de Ysrael e digues a  ells: “Guordats-vos que’l disapte meu  
Ex 32,4  e féu-se’n un vadell fonadís. E  ells digueren: –Aquests són los teus déus, 
Ex 32,8  pertits de la via que mostrist a  ells, cor ells han fet a ci un vadell de  
Ex 32,8  de la via que mostrist a ells, cor  ells han fet a ci un vadell de scança, e  
Ex 32,10  a mi, e la mia ira irixaré contra  ells, e deliré ells, e faré a tu en gent  
Ex 32,10  ira irixaré contra ells, e deliré  ells, e faré a tu en gent gran. 11 E pregà 
Ex 32,12  los agipcians: “Per mal trasch  ells de nostre poder, per auciura ells en  
Ex 32,12  ells de nostre poder, per auciura  ells en les montanyes e per delir-los en 
Ex 32,31  contra tu, per ço com han fet a  ells déu d’or. Perdona’ls aquesta  
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Ex 32,34  revidar vesitaré aquest peccat en  ells. 35 E farí nostra Senyor lo pobla per 
Ex 33,10  devant lo tabernacla. E astaven  ells aquí e adoraven defora llurs  
Ex 34,12  terra no feces amistances, cor  ells són a tu en roÿna, 13 mas destroviràs 
Ex 34,15  aquells, apellar-t’hia algú d’ ells per ço que menyasses de les coses  
Ex 34,35 maravallaven-sa, e com perlava ab  ells, ell le’s cobria. 35,Tit Capítol  
Ex 35,1  dels fills de Ysrael e dix a  ells: –Aquestes són les coses que mane  
Ex 36,2  fer. 2 E com los apellàs Moysèn a  ells, e encara a tots los hòmens ensemps  
Ex 36,3  s’hi ofarien obrar, 3 lliurà a  ells tots los universos dons dels fills de 
Ex 36,38 e llurs fonaments, ço és, so en què  ells estaven, qui era fiquat en terra,  
Ex 37,27  per ço que passacen perxes per  ells e que poguecen l’altar portar. 28 E  
Ex 39,27  corns [*], 27 e bragues a cascú d’ ells, de lli tortís, 28 e lo braguer  
Ex 39,43  de Ysraell. 43 E Moysèn banaý a  ells con viu que totes aquestes coses éran 
Ex 40,11  los vaxells seus, 11 e la ara d’ ells, los vaxells seus e totes les coses  
Lv 1,2  als fills de Ysrael e digues a  ells: »Homa qui oferrà de vosaltres a  
Lv 4,20  com féu del primer; e preguen per  ells los sacerdots, e Déu serà perdonador. 
Lv 7,4  los ronyons, e lo sèu demont  ells, e la tela e aquell del fetge [*], 5  
Lv 7,15  de la sanch, 15 les carns del qual  ells menyaran en aquell dia, e no romangue 
Lv 7,15  en aquell dia, e no romangue d’ ells nenguna cosa tro al matí. 16 »Si  
Lv 7,35  en lo dia que Moysèn ordonà a  ells en ofici de prevera, 36 que manà a  
Lv 7,36  en ofici de prevera, 36 que manà a  ells lo Senyor donar als fills de Ysrael  
Lv 8,6  ofarí Aron e sos fills e llevà  ells ab aygua, 7 e vestí-li lo vestiment 
Lv 8,11  ço qui és en ell, 11 e santificà  ells e salpasà sobra l’altar VII  
Lv 8,11  pitxell e son bací per santificar  ells. 12 E gità oli sobra lo cap d’Aron e 
Lv 8,13  ’ls de guonelles de lli e senyí a  ells bragués e posà en ells mitra, axí com 
Lv 8,13  e senyí a ells bragués e posà en  ells mitra, axí com havia manat nostre  
Lv 8,31  31 E com hach santificats  ells e lurs vestiments, manà a ells dient: 
Lv 8,31  ells e lurs vestiments, manà a  ells dient: –Coets les carns fora del  
Lv 8,31  dient: “Aron e sos fills menyaran  ells.” 32 E açò que romandrà de la carn e  
Lv 10,1  Senyor foch astrayn, lo qual a  ells no era manat. 2 E isqué foch de  
Lv 10,2 isqué foch de nostre Senyor e cremà  ells, e foren morts devant Déu. 3 E dix  
Lv 10,4 de Ozibel, avoncle de Aron, e dix a  ells: –Anats e prenets vostres frares  
Lv 10,7  de la santa unció és sobre vós. E  ells feren tot ço que manà Moysèn. 8 E dix 
Lv 10,11  los meus fus que ha parlat Déu a  ells per mà de Moysèn 12 E parlà Moysèn a  
Lv 10,14  fills e les filles tues ab tu; a  ells e als fills teus són raposades de les 
Lv 11,32  al vespra. 32 »E qui caurà sobre  ells que sien morts serà ensutzat, axí  
Lv 11,34  si serà gitada aygua demunt  ells seran no nèdeus, e tota cosa que  
Lv 12,2  als fills de Ysrael e digues a  ells: »Fembra qui haurà consabut per  
Lv 15,2  als fills de Ysrael e diguats a  ells: »Homa qui soferrà flux de sperma  
Lv 15,31  lo meu tabernacla que és entre  ells. 32 Aquesta é la lley de aquells qui  
Lv 17,2 tots los fills de Ysrael e digues a  ells: Aquesta és la peraula que manà Déu  
Lv 17,7  e aquells qui seran aprés d’ ells. 8 »E a’quells dix: Homa de la casa  
Lv 18,2 –Parla als fills de Ysrael. Diràs a  ells: »Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 3  
Lv 18,3  no obrereu, ne en les costumes de  ells no caminareu. 4 Fareu los meus juýs e 
Lv 19,2  la conpanya d’equell e diràs a  ells: »Sants siau, car yo sant só, Senyor  
Lv 20,6 e als ydolatres e haurà fornicat ab  ells, posaré la mia cara contre aquella e  
Lv 20,11 de mort múyran abdosos; la sanch d’ ells sia sobre ells. 12 »Si algú dormirà  
Lv 20,11 abdosos; la sanch d’ells sia sobre  ells. 12 »Si algú dormirà ab sa nora,  
Lv 20,12  han comès; la sanch llur sia sobre  ells. 13 »Qui dormirà ab lo mascla ab  
Lv 20,13  la sanch d’equells sia sobra  ells. 14 »Qui sobre la muller pendrà la  
Lv 20,16  la bístia; la sanch llur sia sobre  ells. 17 »Qui pendrà sa germana, filla de  
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Lv 20,24 vosaltres parle: Posaÿu la terra de  ells, la qual donaré a vosaltres en  
Lv 20,27  sien alepidats; la sanch lur sobre  ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix de sert 
Lv 21,1 sacerdots fills de Aron e direts ha  ells: »No s’ensutza lo sacerdot en los  
Lv 21,23  Yo sóm lo Senyor qui santifich a  ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e als fills  
Lv 22,2  lo nom dels santifiquats a mi que  ells presenten. Yo són lo Senyor. 3  
Lv 22,3  Yo són lo Senyor. 3 »Digues a  ells e aquells qui vendran aprés de ells:  
Lv 22,3 ells e aquells qui vendran aprés de  ells: »Tot hom qui s’acostarà de vostre  
Lv 22,8 bèstia no mengerà ni’s poŀluyrà en  ells. Yo sóm lo Senyor. 9 »Guordaran los  
Lv 22,16  Yo sóm lo Senyor qui santifich a  ells. 17 Perlà lo Senyor a Moysèn dient:  
Lv 22,18 a tots los fills de Ysrael. Diràs a  ells: »Hom de la casa de Ysrael e dels  
Lv 23,2 –Parla als fills de Ysrael. Diràs a  ells: »Aquestes són les festes del Senyor  
Lv 23,10 –Parla als fills d’Israel. Diràs a  ells: »Com sareu intrats en la terra la  
Lv 24,7  los pozaràs, 7 e pozaràs sobre  ells perfum molt pur perquè sia pa en  
Lv 25,2  als fills de Ysrael e diràs a  ells: »Quant intrats serets en la terra la 
Lv 25,34  34 e les viles fora ciutat d’ ells no les vendran, car posseció per  
Lv 26,13 dels agipcians perquè no servíceu a  ells, qui he trencades les cadenes de  
Lv 26,36  donaran pahor en los coratges d’ ells en les ragions dels contraris; los  
Lv 26,41  a mi. 41 Caminaré yo donchs contra  ells e amanaré a ells en la terra  
Lv 26,41  yo donchs contra ells e amanaré a  ells en la terra batallívol entrò a tant  
Lv 26,43  43 la qual com serà lexada per  ells conplaurà a ci en los disaptes seus  
Lv 26,43  disaptes seus sofarint soladat per  ells; e pregaran ells per los lurs peccats 
Lv 26,43  soladat per ells; e pregaran  ells per los lurs peccats per tant com  
Lv 26,44  e que fos trenquat lo meu pacte ab  ells, car yo sóm lo Senyor Déu de ells, 45 
Lv 26,44  ells, car yo sóm lo Senyor Déu de  ells, 45 e ramenbrar-m’he de la mia  
Lv 26,45  de les gens perquè fos Déu de  ells. Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests són  
Lv 27,2  als fills de Ysrael e diràs a  ells: »Hom qui haurà fet promesa e de bona 
Ex 13,22  cascun temps. 22 No’s partia d’ éls, de dia la colona de la nuu e de nit  
Ex 29,1  faràs a ells: »Tu santificaràs a  éls a servir mi. Tu pendràs un vadell e II 
Ex 30,1  Capítol XXXI 1 »E faràs a ell  eltar per fer perfum de timiama, e de fust 
Lv 6,2  fe, e ell l’haurà rahebuda e ell  emblarà aquella, o en alguna manera la  
Ex 20,15 auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15 »No  emblaràs. 16 »No faràs fals testimoni  
Ex 6,23 E pres Aron muller Elizabe filla de  Eminadap, sor de Anasaon, la qual parí a  
Ex 29,2  llevat, que sia untat d’oli [*];  emperò tot açò faràs de farina de forment. 
Ex 29,14  lo tabernacla; 14 e la carn,  emperò, del vadell e lo coyr e la fenta e  
Ex 32,34  yo’l rrauré de mon llibra. 34 Tu  emperò vé e digues en aquest pobla ço que  
Lv 1,13  en guisa que ho crem lo foch; 13  emperò los budells e los peus llaveran ab  
Lv 7,16  nenguna cosa tro al matí. 16 »Si  emperò nenguna cosa per voluntat serà  
Lv 25,26  rembra aquella, fer-ho porà; 26  emperò si lo propinqüe ni lo qui ha venut  
Lv 4,21  e Déu serà perdonador. 21  Emperò lo vadell apòrtan-lo fora de la  
Ex 26,2 cortina serà de XXVIII colzes, e la  empleza, de IIII colzes. Totes les  
Ex 1,1  dels fills de Yraell qui venguéran  en Agipta ab Jacob, cascú ab sa casade hi  
Ex 1,5  Jacob LXXV ànimes. E Josep ya era  en Agipta. 6 E morí Josep e tots sos  
Ex 1,8  e compliren la terra. 8 E llevà’s  en la terra de Agipta rey nou, lo qual no  
Ex 1,12  de Farahó: Phirone, Ramarcès. 12 E  en quant més los opromien, aytant més  
Ex 1,13  13 E los agepcians hagueren  en oy los fills de Yraell, e opromien-  
Ex 1,14  -los e envayaven-los, 14 e  en amargor aportaven la vida de aquells, e 
Ex 1,14  mesclat ab palla, e ab tot servey  en lo camp e en tota lur obra servien  
Ex 1,14 palla, e ab tot servey en lo camp e  en tota lur obra servien ells ab duresa  
Ex 1,16  vós llevarets infants a les juÿes  en temps de lur parir, si serà l’infant  
Ex 1,22  –Qualque mascla nexerà, sia gitat  en lo flum, e si és fembra, restaurats-  
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Ex 2,3 -hi l’infant dins, e posaren-la  en la rebegina sobra la vora del flum. 4 E 
Ex 2,5  E com la infanta viu la caxeta  en lo riu, tramès-hi una de ses  
Ex 2,10 ma bé, 10 cor ell ha la mia adobció  en loch de fill. E ella apellà lo nom de  
Ex 2,11  «De la ayga l’havia tret.» 11 E  en aquells dies, aprés que fon crescut  
Ex 2,12 hom, e aucís lo agepcià e amaguà’l  en la arena. 13 E axí en lo segon jorn, e 
Ex 2,13  e amaguà’l en la arena. 13 E axí  en lo segon jorn, e viu II hebreus qui’s  
Ex 2,13 II hebreus qui’s barallaven, e dix  en aquell qui havia lo tort: –Per què fers 
Ex 2,15 fogí Moysèn devant Farahó, e estech  en terra de Median, e sech prop del pou.  
Ex 2,22  apellà Guarson dient: «Paragrí fuy  en terra stranya.» E puys hach-ne un  
Ex 2,23  per raó del treball que havien  en la obra, e cridaren. E lur crit muntà a 
Ex 3,1  a la ora del desert, ell vench  en lo munt de Déu, en Horep. 2 E nostro  
Ex 3,1  ell vench en lo munt de Déu,  en Horep. 2 E nostro Senyor aparech a ell  
Ex 3,2  2 E nostro Senyor aparech a ell  en flama de foch enmig de un romaguer, e  
Ex 3,5  calsament de tos peus, com lo loch  en què astàs terra santa és. 6 E dix: –Yo  
Ex 3,7  –Yo viu la aflicció del meu pobla  en Agipta, e oý la lur clamor per rahó de  
Ex 3,7  duresa de aquells qui’ls opremien  en les lurs obres. 8 E yo sé la lur dolor, 
Ex 3,8 aportar-los-he de aquesta terra  en terra bona e delitoza, terra fluent de  
Ex 3,15  és lo meu memorial de generació  en generació.” 16 Vé e ajusta los vells de 
Ex 3,16 les coses que són sdevengudes a vós  en Agipta, 17 e dixí que aportaré vós de  
Ex 3,17  vós de la aflicció de Agipta  en terra de Canahan e heteu e amoreu e  
Ex 4,2 dix Déu a ell: –Què és açò que tens  en la mà tua? E ell respòs: –Verga. 3 E  
Ex 4,3  3 E dix nostre Senyor: –Gita-le  en terra. E ell le hy gità e tornà  
Ex 4,6  vegade nostre Senyor: –Mit te mà  en ton si. E com le hy hach meza, trach- 
Ex 4,7 neu. 7 E dix-li Déu: –Torna la mà  en ton si. E tornà-le-hy e trach-le  
Ex 4,9  de la aygua del flum e gita-la  en la terra, e les aygües que pendràs del  
Ex 4,12 yo açò? 12 Donchs, are vé e yo saré  en la tua bocha, e ensenyar-t’he què  
Ex 4,14  ell, e veurà tu e alegrar-s’ha  en son cor. 15 Tu parle ab ell e posa la  
Ex 4,15  parle ab ell e posa la mia paraule  en la bocha de aquell, e yo saré en la tua 
Ex 4,15  en la bocha de aquell, e yo saré  en la tua bocha e en la sua, e mostraré a  
Ex 4,15 aquell, e yo saré en la tua bocha e  en la sua, e mostraré a vosaltres què  
Ex 4,16 parlarà per tu al pobla, e ell serà  en la tua bocha, e tu seràs en aquelles  
Ex 4,16  serà en la tua bocha, e tu seràs  en aquelles coses que pertayen a Déu. 17 E 
Ex 4,18  –Iré are e tornaré a mos frares  en Egipte, e veuré si encare són vius. Al  
Ex 4,18  són vius. Al qual dix Ytró: –Vé  en pau. 19 E dix Déu a Moysèn en Median:  
Ex 4,19  –Vé en pau. 19 E dix Déu a Moysèn  en Median: –Vé e torna-te’n en Egipta,  
Ex 4,19  en Median: –Vé e torna-te’n  en Egipta, cor tots aquells qui quarien la 
Ex 4,20  posà aquells sobra un aze, e tornà  en Agipta portant la verga de Déu en la  
Ex 4,20  en Agipta portant la verga de Déu  en la mà. 21 E dix Déu a Moysèn: –Com t’  
Ex 4,21  Déu a Moysèn: –Com t’entornaràs  en Agipta, vejes tots senyals que t’he  
Ex 4,21  que t’he mostrats e que he posats  en la tua mà, e faràs aquells devant  
Ex 4,24  [*]. 23 [*]” 24 E com anàs  en son camí e fos l’albergade, correch  
Ex 4,27  a Aron: –Vé a encontra de Moysèn  en lo desert. Lo qual li axí a carrera en  
Ex 4,27 lo desert. Lo qual li axí a carrera  en lo munt de Déu e bezà-lo. 28 E  
Ex 5,1  de Yraell per ço que sacrifícan mi  en lo dasert.” 2 E aquell respòs: –Qui és  
Ex 5,3 que per ventura no sdevengués a nós  en pastelències o mortaldat. 4 E dix a  
Ex 5,6  a ell repòs de les obres. 6 E menà  en aquel di’a lo mayoral e als altres del 
Ex 5,7  que ells vajen cullir lo rostoll  en les mesces, e al bosch le lenya; 8 e  
Ex 5,11  vós palla. 11 Anats e collits-ne  en qualque loch que vós na puscats haver,  
Ex 5,17  17 E ell respòs: –Vosaltres vagats  en ociositat, e per amor de açò diets:  
Ex 5,21  serfs, cor vós havets mès coltell  en sa mà per ociura nós. 22 E retornà  
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Ex 5,23  intrat a Farahó per ço que parlàs  en lo teu nom, has opremut lo teu pobla e  
Ex 6,3  aparaguí a Abram e Ysach e Jacob  en Déu totpoderós, e en lo meu nom Adonay, 
Ex 6,3  Ysach e Jacob en Déu totpoderós, e  en lo meu nom Adonay, lo qual fiu seber a  
Ex 6,4 Canahan de peregrinació de aquells,  en la qual foren peragrins e estranys. 5  
Ex 6,7  ab grans juýs, 7 e pendré vós a mi  en poble, e seré vostro Senyor, e sabrets  
Ex 6,28  e aquest és Moysès e Aron 28  en lo dia que perlà a ells nostre Senyor  
Ex 6,28  dia que perlà a ells nostre Senyor  en terra de Agipta. Capítol VII 29 E parlà 
Ex 6,30 30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo són  en llavis no sircuncizos. ¿Com ma oyrà  
Ex 7,3  mos senyals e mes maravelles  en la terra de Agipte. 4 E no oirà a vós  
Ex 7,4 oirà a vós Farahó, e yo daré plagua  en Agipte, e treuré la mia host e lo meu  
Ex 7,9  “Prin la tua verga e gite-la  en terra devant Farahó”, e tornerà  
Ex 7,15  la qual tornà colobra porteràs  en la tua mà, 16 e diràs a ell: “Lo  
Ex 7,16  lo meu poble per ço que sacrifich  en lo desert; e entrò are no l’has volgut 
Ex 7,17  Vet que yo fir ab la verga qui és  en la mia mà les aygües del flum, e  
Ex 7,17  mà les aygües del flum, e torneran  en sanch, 18 e los pexos qui són dins lo  
Ex 7,19  de les aygües, per ço que tornen  en sanch e que sia crúor en tota la terra  
Ex 7,19 que tornen en sanch e que sia crúor  en tota la terra de Agipte, axí en vaxells 
Ex 7,19  en tota la terra de Agipte, axí  en vaxells de fust com de pedra”. 20 E  
Ex 7,20  sos serfs. Mantinent tornaren  en sanch, 21 e foren morts tots los peixos 
Ex 7,21  morts tots los peixos qui éran  en lo flum, e podrí lo riu e no poguéran  
Ex 7,21 los agipcians beura [*], e fo sanch  en tota la terra de Agipta. 22 E feren  
Ex 7,23 23 E tornà-ce’n e intrà-sse’n  en la sua casa, e no hy posà son cor  
Ex 8,1  pobla per ço que sacrifícan a mi  en lo desert. 2 E si no’l vol lexar, vet  
Ex 8,3  de granotes, e pugeran e muntaran  en la tua casa, e en la tua cambre en ton  
Ex 8,3  e muntaran en la tua casa, e  en la tua cambre en ton lit, sobra la tua  
Ex 8,3  en la tua casa, e en la tua cambre  en ton lit, sobra la tua carreta, e sobra  
Ex 8,3  de tos serfs e del teu poble, e  en los teus fronts, e en les tues  
Ex 8,3  teu poble, e en los teus fronts, e  en les tues relíquies dels teus menjars, 4 
Ex 8,11  infans [*], enperò elles romandran  en lo flum. 12 E axiren Moysèn e Aron de  
Ex 8,14  e dels camps, 14 e ajustaren-les  en diversos munts, e la terra compodrí-  
Ex 8,15  que dat li era rapòs; fo agreuyat  en son cor e no oý aquells, axí com havia  
Ex 8,16  la polç de la terra, e seran poys  en tota la universa terra de Agipta.” 17 E 
Ex 8,18  ho poguéran fer. Éran los poys axí  en los hòmens com en les bèsties. 19 E  
Ex 8,18 Éran los poys axí en los hòmens com  en les bèsties. 19 E digueren los  
Ex 8,21  tu e a tos serfs e a tos pobles, e  en totes les tues cases, tot llinatges de  
Ex 8,21 cases, tot llinatges de mosques [*]  en totes les universes terres com ells  
Ex 8,22 En aquells dies, yo faré maravelles  en la terra de Guossen, en la qual és lo  
Ex 8,22  maravelles en la terra de Guossen,  en la qual és lo meu poble, cor no hy  
Ex 8,24 axí, e venguéran mosques molt males  en la casa de Farahó e de sos serfs, e en  
Ex 8,24 la casa de Farahó e de sos serfs, e  en tota la terra de Agipta, e fo  
Ex 8,25  –Anats e sacrificats al vostre Déu  en aqueste terra. 26 E dix Moysèn: –No’s  
Ex 8,28  sacrificats al Senyor Déu vostre  en lo desert; solament enperò que no us na 
Ex 8,32  enduraït lo cor de Farahó, axí que  en aquesta vegade no llexà anar lo pobla.  
Ex 9,5  farà nostre Senyor aqueste cosa  en terra. 6 E féu nostre Senyor la cosa  
Ex 9,6 E féu nostre Senyor la cosa aqueste  en l’altre dia, que foren morts tots los  
Ex 9,10 mantinent fo feta verola e vexigues  en tots los hòmens e en totes les bèsties. 
Ex 9,10  e vexigues en tots los hòmens e  en totes les bèsties. 11 E no poguéran los 
Ex 9,11  Moysèn per raó de la verola que  en ells era e’n tota la terra de Agipte.  
Ex 9,14  per ço que sacrifich mi, 14 cor  en esta vegade trematré totes les mies  
Ex 9,14 sàpies que no és nagú senblant a mi  en tota la terra. 15 E ara yo estendré la  
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Ex 9,16  e que sia racomtat lo meu nom  en tota la terra. 17 ¿E encare ratens lo  
Ex 9,18  lexar? 18 Vet que yo faré [*]  en aquesta hora ploura pedrusca de mayor,  
Ex 9,18  mayor, e més que no fo null temps  en Agipte, despuys que fo fundade la terra 
Ex 9,18  que fo fundade la terra entrò  en aquest present temps. 19 Donques,  
Ex 9,19  are ton bestiar e tot ço que és  en lo camp, hòmens e bèsties, cor tot ço e 
Ex 9,21  llexaren lurs serfs e lus bestiars  en lurs camps. 22 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 9,22  lo cel per ço que sia padruscade  en tota la universa terra de Agipte, sobre 
Ex 9,22  e sobra le herba del camp, e  en tota la terra de Egipte. 23 E stès  
Ex 9,24  entra la pedruscade, e fo  en ten gran cantitat, que anch nengun  
Ex 9,24  anch nengun temps no’n fou tante  en tota la terra de Agipta [*]. 25 [*] tot 
Ex 9,25  [*]. 25 [*] tot ço que atrobà  en los camps, de l’home tro a le bèstia,  
Ex 9,26  trenchà la pedruscade, 26 sols que  en la terra de Gessen, on éran los fills  
Ex 9,28  per ço que leix anar vós e que  en nenguna manera d’equí avant no  
Ex 10,1  per ço que yo face aquests senyals  en ell, 2 e que tu ho contes en les  
Ex 10,2  en ell, 2 e que tu ho contes  en les orelles dels fills de Yrael. E de  
Ex 10,2  coses que són entravengudes  en Agipte, e los meus senyals que yo he  
Ex 10,2  e los meus senyals que yo he fets  en ells, sapiats que yo sóm lo Senyor Déu  
Ex 10,4  que yo aduré [*] de terra llegosta  en les tues cases, 5 enaxí que cobriran  
Ex 10,5 e rauran tots los arbres que’s fan  en los camps, 6 e umpliran les cases tues  
Ex 10,14  universa terra de Agipte, e foren  en totes les fins dels agipcians sens tot  
Ex 10,15  [*] que a le padruscade era romàs,  en los arbres e en la herba, de la terra  
Ex 10,15  era romàs, en los arbres e  en la herba, de la terra en tot Agipte. 16 
Ex 10,15  arbres e en la herba, de la terra  en tot Agipte. 16 Per la qual cosa,  
Ex 10,19  ’n los llegosts e gità’ls tots  en la Mar Roya, axí que no’n romàs nengú  
Ex 10,19 Mar Roya, axí que no’n romàs nengú  en totes les fins de Agipta. 20 E endurahí 
Ex 10,22  e foren fetas tanebres horribles  en tota la univerce terra de Agipta per  
Ex 10,23  frare ne’s podia moura del loch  en què era; mas en tots los lochs hon  
Ex 10,23  moura del loch en què era; mas  en tots los lochs hon habitaven los fills  
Ex 10,25  25 E dix Moysèn: –¿Tu deràs  en nostro Senyor sacrificis en holocausts  
Ex 10,25  deràs en nostro Senyor sacrificis  en holocausts que ofiram al Senyor Déu  
Ex 10,28  avant no veges la mia cara, cor  en qualque dia me vendràs devant, morràs.  
Ex 11,3  Moysèn gran baró maravallozament  en terra de Agipte devant Farahó e devant  
Ex 11,4  Senyor: “En la [*] nit entraré  en Agipte 5 e morran tots los primés nats  
Ex 11,6  les bèsties. 6 E serà gran clamor  en tota la universa terra de Egipte, tal  
Ex 11,9  per molts de senyals que facen  en la terra de Agipta. 10 Moysèn e Aron  
Ex 12,1  XII 1 E dix Déu a Moysèn e a Aron  en terre de Agipte: 2 –Lo mes aquest és a  
Ex 12,4  lurs cases, 4 e si algú serà menor  en nombre que no puga haver anyell, prenga 
Ex 12,6  la multitut dels fills de Ysrael  en lo vespra. 7 E pendran de la sanch d’  
Ex 12,7  -n’han sobre cascuna porta e  en los sobrellindàs de la porte de la casa 
Ex 12,8  ell. 8 E menyarets les carns  en aquella nit, rostides a foch, [*] ab  
Ex 12,9 No menyarets d’ell que sia cruu ni  en aygua cuyt, mas solament rostit al  
Ex 12,10  ne romandrà d’ell, cremats-ho  en lo foch. 11 E axí menyarets aquell: los 
Ex 12,11  sien sints, e hajats calzement  en vostres peus, e bastó en vostres mans;  
Ex 12,11  calzement en vostres peus, e bastó  en vostres mans; e menyarets cuytosament  
Ex 12,11  mans; e menyarets cuytosament  en la Pascha ell a Déu. 12 »E passsaré per 
Ex 12,12  12 »E passsaré per terra de Agipta  en la nit aquesta, e farré tots los  
Ex 12,12  e farré tots los primers nats  en la terra de Agipte, de l’home entrò a  
Ex 12,12  de l’home entrò a le bèstia, e  en tots los déus de Agipte faré juý. Yo  
Ex 12,13  Senyor. 13 E vasaré la sanch a vós  en senyal sobra les cases que vós sots  
Ex 12,14 Agipte. 14 E vós haurets aquell dia  en ramenbrance e salabrerets aquest dia en 
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Ex 12,14  e salabrerets aquest dia  en feste a Déu en les vostres generacions, 
Ex 12,14  aquest dia en feste a Déu  en les vostres generacions, en fur de  
Ex 12,14  a Déu en les vostres generacions,  en fur de segla. 15 »E per VII dies  
Ex 12,15  per VII dies menyarets l’alís, e  en lo primer dia no serà llevat en les  
Ex 12,15  e en lo primer dia no serà llevat  en les vostres cases, e aquella ànima serà 
Ex 12,17  17 E observarets lo alís, cor  en force del dia aquest treguí vostres  
Ex 12,17  Agipte, e guordarets lo dia aquest  en vostres generacions en fur perdurable.  
Ex 12,17  dia aquest en vostres generacions  en fur perdurable. 18 E en lo primer mes,  
Ex 12,18 generacions en fur perdurable. 18 E  en lo primer mes, en lo XIIII dia del mes, 
Ex 12,18  perdurable. 18 E en lo primer mes,  en lo XIIII dia del mes, en lo vespra,  
Ex 12,18  mes, en lo XIIII dia del mes,  en lo vespra, menyarets l’alís entrò a  
Ex 12,19  Per VII dies llevat no sia trobat  en les vostres cases. Aquell qui menyarà  
Ex 12,20  20 Nengun llevat no menyarets  en totes vostres habitacions, e menyarets  
Ex 12,22 de una manade de hysop, e mullarets  en la sanch, e salpaçar-n’hets lo  
Ex 12,23  [*] no llexerà lo destroÿdor venir  en les vostres cases per farir-nos. 24  
Ex 12,25  anpertostemps. 25 E con intrarets  en la terra la qual nostre Senyor és  
Ex 12,27  les cases dels fills de Ysrael  en Agipte, farint los agipcians e les  
Ex 12,29  Déu a Moysèn e a Aron. 29 E fo fet  en la mige nit que farí nostre Senyor tots 
Ex 12,29  nat [*] de les catives que éran  en càrser, e tots los primers nats de les  
Ex 12,30  e fou nade entre ells gran clamor  en Agipte, car no era nenguna casa en què  
Ex 12,30  en Agipte, car no era nenguna casa  en què no hagués mort. 31 E cridà Farahó  
Ex 12,31  31 E cridà Farahó Moysèn e Aron  en aquella nit e dix-los: –Llevats-vos 
Ex 12,32  havets dit e parlat. Anats-vos- en e benaÿts mi. 33 E esforçà’s Agipte de 
Ex 12,37  ce los fills de Ysrael de Rammasès  en Sechor, DCMª hòmens, sens infans e  
Ex 12,40  que’ls fills de Ysrael faeren  en Agipta fou CCCCXXX anys, 41 los quals  
Ex 12,41  41 los quals com foren conplits,  en aquel matex dia axí tota la host de  
Ex 12,42  los hòmens dels fills de Ysrael  en les lurs generacions. 43 E dix Déu a  
Ex 12,46 ne llogater no manuch d’ell. 46 »E  en una case lo menyarets, e no traurets de 
Ex 12,48  algú palagrí voldrà passar ab vós  en companyia e volrà fer Pasque a Déu,  
Ex 13,2  a mi lo primer nat qui obre vullva  en los fills de Ysrael, axí dels hòmens  
Ex 13,3 poble: –Ramenbrats-vos aquest dia  en lo qual sots axits de Agipte, de case  
Ex 13,5  spiga, 5 e us metrà nostre Senyor  en la terra dels caneneus e dels hoteus e  
Ex 13,5  e de mel. E salabrerets aquest dia  en cascuna de vostres cases en aquest mes. 
Ex 13,5  dia en cascuna de vostres cases  en aquest mes. 6 VII dies menyarets alís  
Ex 13,6 6 VII dies menyarets alís nàdeus, e  en lo VIIè dia serà la festa del Senyor. 7 
Ex 13,7  ab tu nenguna cosa llevade ne  en les tues encontrades. 8 E recomtats [*] 
Ex 13,8 tues encontrades. 8 E recomtats [*]  en aquell dia e diràs: “Aquest és lo dia  
Ex 13,9  de Agipte.” 9 E serà quaix senyal  en la tua mà e quaix ramenbranse devant  
Ex 13,9  de nostre Senyor sia tots temps  en la tua bocha, cor ab fort mà tregué a  
Ex 13,10  10 Per la qual cosa tu guardaràs  en aquesta manera lo fur aquest en son  
Ex 13,10  en aquesta manera lo fur aquest  en son temps, d’ayn en ayn. 11 »E com te  
Ex 13,10  lo fur aquest en son temps, d’ayn  en ayn. 11 »E com te metrà nostre Senyor  
Ex 13,11  11 »E com te metrà nostre Senyor  en la terra dels cananeus, segons que ha  
Ex 13,12  e tots aquells qui són primer nats  en les tues ovelles, en qualquequal hauràs 
Ex 13,12  primer nats en les tues ovelles,  en qualquequal hauràs mascle consegraràs  
Ex 13,17  ells a batalle e que’ls ratornàs  en Agipte, 18 mas menà’ls per la via del  
Ex 13,19  Déu vesitarà vós, portats-vos- en la mia ossa ab vós.» 20 E mogueren-se 
Ex 13,20  mogueren-se de Sachot e passaren  en Chasom, en l’estrem de la fi del  
Ex 13,20  se de Sachot e passaren en Chasom,  en l’estrem de la fi del desert. 21 E Déu 
Ex 13,21  per mostrar-los la via, de dia  en una colona de nuu e de nits en una  
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Ex 13,21  dia en una colona de nuu e de nits  en una colona de foch, per ço que’ls  
Ex 14,3  de Ysrael: “Cor ells són torbats  en la terra, al desert los han clozos.” 4  
Ex 14,4  us pesseguèscan, e saré glorificat  en Farahó e’n tota la sua host, e sebran  
Ex 14,6  no servesque a nós? 6 E mès-se  en carrera, e pres tot lo poble ab si, 7 e 
Ex 14,9  Feraó e tota la universa host, era  en Hiroch contre Beelsephon. 10 E com se  
Ex 14,11  –Per aventura no havia sapulcres  en Agipte? ¿Per ço som amenats en lo  
Ex 14,11  en Agipte? ¿Per ço som amenats  en lo desert, per morir? ¿Per què has  
Ex 14,12  aquesta la paraule que nós te díem  en Agipte dient: “Perteix-te de nós, per 
Ex 14,12  a ells millor servir que no morir  en lo desert. 13 E dix Moysèn al poble:  
Ex 14,16  e que passen per mig de la mar  en sech. 17 E yo endurahiré lo cor dels  
Ex 14,17  a vós, e saré glorificat  en Farahó, e en tota la sua host, e en les 
Ex 14,17 vós, e saré glorificat en Farahó, e  en tota la sua host, e en les sues  
Ex 14,17 en Farahó, e en tota la sua host, e  en les sues carretes, e en los seus  
Ex 14,17 sua host, e en les sues carretes, e  en los seus cavalls. 18 [*] 19 E moch-ce 
Ex 14,20  entra ells tota la nit clerayà, e  en aquells era tenebroza. 21 E com Muysèn  
Ex 14,21 que bufàs tota la nit, e mès la mar  en sech. E foren les aygües depertides, 22 
Ex 14,22  fills de Ysrael per mig de la mar  en sech, e era la mar axí com a mur a le  
Ex 14,24  regordà la posade dels agipcians  en colona de foch e en nuu, destrohí la  
Ex 14,24  dels agipcians en colona de foch e  en nuu, destrohí la posade dels agipcians, 
Ex 14,25 [*] de les carretes, e aportà-les  en la pregoneza. E diguéran adonchs los  
Ex 14,27 e retornaran les aygües [*]. 27 [*]  en lur loch. E los agepcians volgueren  
Ex 14,28  qui’ls perseguia, e aquí neguaren  en la mar, que no’n romàs d’ells entrò a 
Ex 14,29  E los fills de Ysrael paseren [*]  en sech, e les aygües éran a ells axí com  
Ex 14,30  30 E desliurà nostre Senyor  en aquell dia Ysrael de la mà dels  
Ex 15,1  és engranaÿt, cor ell ha gitat  en la mar lo cavall ab son cavalcador. 2  
Ex 15,2 La mia forteleza e la mia lahor és  en nostre Senyor. Ell és fet a mi en  
Ex 15,2  en nostre Senyor. Ell és fet a mi  en salut. Aquest és mon Déu, e yo  
Ex 15,4  de Farahó e tota la sua host [*]  en mar, e tots los alets prínceps de  
Ex 15,4  prínceps de aquell són negats  en la mar Roya, 5 [*] e ells devallaren en 
Ex 15,5  mar Roya, 5 [*] e ells devallaren  en pragon axí com a pedra. 6 Senyor, la  
Ex 15,6  la tua destre és engrenahide  en forteza, e la tua destra, Senyor, ha  
Ex 15,7 Senyor, ha farits los anemichs, 7 e  en multitut de la tua glòria has deposats 
Ex 15,8  devorà ells axí com a palla, 8 e  en l’esperyt de la tua furor són  
Ex 15,10  e ells són somorgolats com a plom  en les aygües grans. 11 Ssenyor, ¿qual  
Ex 15,11  ¿qual dels forts és senblant a tu  en forteleza, ne qui és senblant a tu en  
Ex 15,11 forteleza, ne qui és senblant a tu  en granesa e en sentedat, terrible e  
Ex 15,11  qui és senblant a tu en granesa e  en sentedat, terrible e llohable e fayent 
Ex 15,13  devorats. 13 Tu fust guovernador  en la tua misericòrdia en lo poble que  
Ex 15,13  en la tua misericòrdia  en lo poble que rahemist, e aportest  
Ex 15,13  que rahemist, e aportest aquell  en la tua forteleza en lo teu sant  
Ex 15,13  aquell en la tua forteleza  en lo teu sant habitacle. 14 E los pobles  
Ex 15,16  e pahor vench sobre ells  en la grenesa del teu braç. Senyor, ells  
Ex 15,17  17 Tu los metràs e’ls plantaràs  en lo munt de la tua haretat, al pus ferm  
Ex 15,19 Farahó ab carretes e ab cavalcadors  en la mar, e ratornaren demunt ells les  
Ex 15,20  Mariam, sor de Aron, lo temboret  en la mà, e profetitzà. E axiren totes les 
Ex 15,21  e engranaït, cor ell ha gitat  en la mar lo cavall e lo cavalcador. 22 E 
Ex 15,22  de la Mar Roja, e intraren-se’n  en lo desert de Zur, e anaren III dies per 
Ex 15,23 e no trobaren aygua. 23 E vengueren  en Maroch, e no poguéran beura les aygües  
Ex 15,25  un fust; lo qual, com l’hach mès  en les aygües, les aygües tornaren dolces. 
Ex 15,26  sobre vós la maleza que mis  en Agipte. Yo sóm lo Senyor salvador teu.  
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Ex 15,27 Senyor salvador teu. 27 E vengueren  en Helim, on ha XII fonts de aygües e LXX  
Ex 16,1  la multidut dels fills de Ysrael  en lo desert de Sin, al qual és entre  
Ex 16,1  al qual és entre Helín e Sinaý,  en lo XV dia del mes aprés que foren axits 
Ex 16,2  Ysrael contre Moysèn e contre Aron  en lo desert, 3 e diguéran a ells los  
Ex 16,3  morts per la mà de nostre Senyor  en la terra de Agipte, on sèyhem sobre les 
Ex 16,3  olles de les carns e menyàvem pa  en sadollament. Per què has menats nós en  
Ex 16,3 sadollament. Per què has menats nós  en aquest desert, per ço que aucieces tota 
Ex 16,4 per ço que yo’ls asayg si algú yrà  en ma ley o no. 5 E en lo dia VI collían- 
Ex 16,5  si algú yrà en ma ley o no. 5 E  en lo dia VI collían-ne dos tans de açò  
Ex 16,8  Moysèn: –Nostre Senyor darà a vós  en lo vespra carn a menyar, e al matí pa  
Ex 16,8  vespra carn a menyar, e al matí pa  en sadollament, per ço car ha oÿdes  
Ex 16,8  car ha oÿdes vostres mermuracions;  en los quals mermuraments mermurats un  
Ex 16,10  dels fills de Ysrael, reguordaren  en lo desert, e veus que la glòria de  
Ex 16,10  la glòria de nostre Senyor aparech  en nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn e dix: 12  
Ex 16,14  tota la faç de la terra. E aparech  en lo desert una cosa menude quaix redona, 
Ex 16,16  de les vostres ànimes que habiten  en lo tebernacle, axí’n prenets. 17 E  
Ex 16,22  se llevave lo sol, fonie’s. 22 E  en lo dia VI collien-ne dos tants, ço  
Ex 16,24  e no compodrí ne fou trobat verma  en aquell. 25 E dix Moysèn: –Menyats  
Ex 16,29  donà a vós [*] doblement lo menyar  en lo VI dia. Romanga cascú de vós ab si  
Ex 16,29  e nengú no ischa de son loch  en lo dia VIIè. 30 [*] 31 E apellà la case 
Ex 16,32 coneguen lo pa que fiu menyar a vós  en lo desert com vos haguí gitats de la  
Ex 16,33  hi aytante magne com ne porà caber  en un almut, e estoge’l devant nostre  
Ex 16,34  a Moysèn, e posà aquel a rreservar  en lo tebernacle. 35 Los fills de Ysrael  
Ex 16,35  per XL anys entrò que vingueren  en terra habitable, e aquest menyaren  
Ex 17,1 segons la paraule de Déu, e posaren  en Rabidim, en lo qual loch no havia aygua 
Ex 17,1  de Déu, e posaren en Rabidim,  en lo qual loch no havia aygua que begués  
Ex 17,5 prin dels vells de Ysrael, e aporte  en te mà te verga ab la qual farist lo  
Ex 17,8  per combatra los fills de Ysrael  en Rabhidim. 9 E dix Moysèn a Josuè: [*]  
Ex 17,13 aflequí Jozuè e Amalech e son poble  en bocha de coltell. 14 E dix Déu a  
Ex 17,14 Moysèn: –Escriu açò per ramenbransa  en lo libra, e lliure-lo en les orelles  
Ex 17,14  en lo libra, e lliure-lo  en les orelles de Josuè. Yo deliré la  
Ex 17,16  serà contra Amalech de generació  en generació. 18,Tit Capítol XIX 1 E com  
Ex 18,3  dient [*]: «Estrany fuy e palagrí  en la terra aliena», 4 e l’altra havia  
Ex 18,5 los fills e ab la muller de Moysèn,  en lo desert, on era la posade prop del  
Ex 18,7  pasificables. E com foren intrats  en lo tebernacle, 8 comtà Moysèn a son  
Ex 18,8  treball que era esdevengut a ells  en lo camí, e com havia a ells nostre  
Ex 18,19  e serà Déu ab tu: sies tu al poble  en aquelles coses que pertanyen a Déu [*], 
Ex 18,21  hòmens poderosos e tements Déu,  en los quals sia veritat, que hagen en oy  
Ex 18,21 en los quals sia veritat, que hagen  en oy avarícia, e de aquells ordona  
Ex 18,23  tot aquest poble poràs menar cascú  en son lloch en pau. 24 E com Moysèn oý  
Ex 18,23  poràs menar cascú en son lloch  en pau. 24 E com Moysèn oý açò, ell féu  
Ex 18,27 Moysèn son sogre, e ell anà-se’n  en sa terra. 19,Tit Capítol XX 1 E en lo  
Ex 19,1  en sa terra. 19,Tit Capítol XX 1 E  en lo mes terç de l’aximent de Ysrael de  
Ex 19,1  de Ysrael de terra de Agipte,  en lo dia aquest, vengueren en lo desert  
Ex 19,1 Agipte, en lo dia aquest, vengueren  en lo desert de Sinaý, 2 cor ells mogueren 
Ex 19,2  Sinaý, e faheren tendes e posades  en aquell loch, e aquí Ysrael fiquà ses  
Ex 19,6  tota la terra, 6 e vós serets a mi  en regna sacerdotal e gent sante.”  
Ex 19,9  dix a ell Déu: –Ya are vendré a tu  en una calige de nuu per ço que m’oja  
Ex 19,9  per ço que m’oja perlar lo poble  en tu e que creguen tu enpertostemps. E  
Ex 19,11  vestedures, 11 e sien aperallats  en lo dia terç. E dix a ells: –En lo terç  
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Ex 19,15  15 dix a ells: –Estats aperallats  en lo terç dia, e no us acostets a vostres 
Ex 19,16  16 E com fo vengut lo terç dia  en lo matí, ells comensaren oyr trons e  
Ex 19,16 esmayar, e tamé’s lo poble qui era  en l’albergade. 17 E féu axir Moysèn lo  
Ex 19,20 Déu devallà sobre lo munt de Sinaý,  en la sumitat del munt, e apellà Moysèn en 
Ex 19,20  sumitat del munt, e apellà Moysèn  en lo cap de aquell. E com aquell li  
Ex 20,4  [*] nenguna semblance que sia  en los sels desús ne en la terra dejús  
Ex 20,4  que sia en los sels desús ne  en la terra dejús [*]. 5 »No adoraràs ni  
Ex 20,5 qui vesit les iniquitats dels pares  en los fills en la terce e en la quarte  
Ex 20,5  iniquitats dels pares en los fills  en la terce e en la quarte generació de  
Ex 20,5  pares en los fills en la terce e  en la quarte generació de aquels qui han  
Ex 20,6  han oy a mi, 6 e fas misericòrdia  en millés, en aquells qui amen mi e  
Ex 20,6 mi, 6 e fas misericòrdia en millés,  en aquells qui amen mi e guórdan los meus  
Ex 20,7  7 »No pendràs lo nom de Déu  en va, cor no haurà nostre Senyor per  
Ex 20,7 per nèdeu aquell qui pendrà son nom  en va. 8 »Ramenbre’t que sentifichs lo  
Ex 20,10  obreràs e feràs tota la obra, 10 e  en lo dia VII, qui és lo disapte del  
Ex 20,10  ton Déu, reposaràs e no faràs  en aquell nenguna obra, tu ne ton fill ne  
Ex 20,11  de tes portes, 11 cor VI dies són  en los quals féu Déu lo cel e la terra e  
Ex 20,11  les coses que hy són, e reposà  en lo VII dia, e per amor de açò beneý Déu 
Ex 20,21  e Moysèn se acostà a le calige  en què era Déu. 22 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 20,24  e vostres ovelles e vostros bous  en tot loch en lo qual serà memòria del  
Ex 20,24  ovelles e vostros bous en tot loch  en lo qual serà memòria del meu nom; yo  
Ex 21,8  d’exir; 8 mas si desplaurà  en los ulls de son senyor al qual serà  
Ex 21,13  perseguit mas desliurarà aquell  en les sues mans, meta’l hom en loch en  
Ex 21,13  en les sues mans, meta’l hom  en loch en lo qual no degua fogir. 14 E si 
Ex 21,13  les sues mans, meta’l hom en loch  en lo qual no degua fogir. 14 E si algú  
Ex 21,16  home e vendrà aquell e serà trobat  en sa mà, de mort muyra. 17 [*] 18 »E com  
Ex 21,18  e aquell no serà mort mas caurà  en llit per malaltia, 19 si’s llevarà e  
Ex 21,19 ·l farí, enaxí enperò que satisface  en aquell les despezas, axí dels metges  
Ex 22,2  2 E si serà sobreprès lo lladre  en la case, e pendrà aquí naffre per la  
Ex 22,4  o aze o ovella, restetuesqua-ho  en doble. 5 E si algú guostarà camp o  
Ex 22,7  a son amich moneda o vexella  en guorda e li serà enblat de casa, si lo  
Ex 22,8  al jutge e jurerà que no mès sa mà  en açò de son companyó 9 e sobre cosa de  
Ex 22,9  9 e sobre cosa de culpa, axí  en bou com en aze com en ovella o en  
Ex 22,9 sobre cosa de culpa, axí en bou com  en aze com en ovella o en vestiments,  
Ex 22,9 de culpa, axí en bou com en aze com  en ovella o en vestiments, sobra qualque  
Ex 22,9  en bou com en aze com en ovella o  en vestiments, sobra qualque cosa que  
Ex 22,11  d’ells que ell no estès la mà  en la cosa de son proïsma, e lo Senyor Déu 
Ex 22,15  és de retra; 15 mas si serà fet  en prasència de son senyor, no deu esser  
Ex 22,21  no l’afligiràs, cor fust palegrí  en terra de Agipte. 22 »No nouràs a vídua  
Ex 22,27  de la carn de aquell, e no ha alra  en què’s dorme; e si’s clamave a mi yo  
Ex 22,30  VII dies serà ab sa mara, e  en lo VIII dia retràs aquell a mi. 31  
Ex 23,2  No seguiràs companye a fer mal, ni  en juýs de molts no digues sentència e que 
Ex 23,3 veritat, 3 e hauràs mercè del pobre  en lo plet. 4 »E si encontreràs bou de ton 
Ex 23,6 a llevar ab ell. 6 No’t declinaràs  en lo juý del pobre. 7 Fogiràs a  
Ex 23,9 »No faces trists los palegrins, [*]  en terra de Agipte. 10 »Per VI anys  
Ex 23,11  terra e ajustaràs son esplet, 11 e  en lo VII ayn [*] llexaràs raposar per ço  
Ex 23,12  ton oliver. 12 »VI dies obreràs, e  en lo VII dia sessaràs, per ço que reposen 
Ex 23,13  dels altres déus, ne no sia oït  en vostra bocha. 14 »III festes a mi per  
Ex 23,15  menyarets alís, axí com mané a tu  en lo temps del mes de mesces com axist de 
Ex 23,16  del camp. »E le festa qui és  en l’aximent de l’ayn, com ajustaràs tos 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

369 
 

Ex 23,17  fruyts del camp. 17 »III veguades  en l’ayn aparrà tot mascle teu devant lo  
Ex 23,19 Les promícies de ta terra aportaràs  en la casa del Senyor ton Déu. »No cogues  
Ex 23,20 àngel que vage ab tu e que’t guort  en la via, e que’t men en lo loch que t’ 
Ex 23,20  ’t guort en la via, e que’t men  en lo loch que t’apella. 21 Guarde ell e  
Ex 23,21  com peccarets, e és lo meu nom  en aquell. 22 Cor si ohiràs la veu de  
Ex 23,26  tu. 26 No serà axelade ne axorque  en la tua terra, e conpliré lo nombre de  
Ex 23,27  entraràs, e tots tos anemichs daré  en ta servitut; 28 e enviaré la vespa  
Ex 23,29  »No gitaré ells devant la tua cara  en un ayn, ne la terra no serà trestornade 
Ex 23,29  ne la terra no serà trestornade  en dasert, per ço que no crèsquan les  
Ex 23,31  desert entrò al flum. E lliuraré  en les vostres mans los habitadors de la  
Ex 23,33 ne ab lurs déus; 33 ne no habitaran  en la tua terra, per ço que per ventura no 
Ex 23,33 que per ventura no’t fessen peccar  en mi; cor si serveix als lurs déus,  
Ex 23,33  als lurs déus, sertament a tu serà  en escàndel. 24,Tit Capítol XXV 1 E a  
Ex 24,6  la meytat de la sanch e mès-la  en un vaxell, e la part romanent buydà  
Ex 24,12  nostre Senyor a Moysèn: –Puge a mi  en lo munt, està aquí e donaré a tu II  
Ex 24,13  ministre de aquell, e puyà Moysèn  en lo munt de Déu, 14 e dix als vells:  
Ex 24,16  ’l la nuu del munt, 16 e habità  en la glòria de nostro Senyor sobre Sinaý. 
Ex 24,16  E cobrí ell la nuu per VI dies, e  en lo VII dia cridà Moysèn d’enmig de la  
Ex 24,17 de la glòria sua quaix foch cremant  en la sobirane part del munt, devant los  
Ex 24,18 entrà Moysèn enmig de la nuu e puyà  en lo munt, e estech aquí XL dies e XL  
Ex 25,12  angles de la arca: II sercles sien  en la un lats, e II, en l’altre. 13 E  
Ex 25,12  sercles sien en la un lats, e II,  en l’altre. 13 E feràs barres de fust de  
Ex 25,15  la arque; 15 e seran les barres  en los sercles o anells, e null temps no  
Ex 25,16  les trauràs d’ells. 16 E posaràs  en la arque lo testament que yo daré a tu. 
Ex 25,20  llats de la claustra se reguart  en l’escampament de lus ales, e que  
Ex 25,24  E faràs a ella alredor, tot entorn  en aquell orla d’or 25 tot entorn faràs  
Ex 25,26  sercles d’or, e posaràs aquells  en IIII angles de aquexa matexa taula, per 
Ex 25,33  33 III pomets a manera de nou  en la una cama, e pom e flor ensemps, e  
Ex 25,33  III pomets a manera de nou  en la altra cana, e pom e flor de llir. E  
Ex 25,34  de la asta de aquell. 34 E  en la asta del canalobra haurà IIII poms a 
Ex 25,34 IIII poms a manera de nous, e haurà  en ells poms e flos, 35 e [*] sots les II  
Ex 25,35  e flos, 35 e [*] sots les II astes  en III lochs, que són ensemps VI, qui ixen 
Ex 25,39  39 Totes les eynes aquestes sien  en pes de un quintar, tot lo pes del  
Ex 25,40  l’axemplar que és a tu mostrat  en lo munt. 26,Tit Capítol XXVII 1 »E en  
Ex 26,1  lo munt. 26,Tit Capítol XXVII 1 »E  en lo tebernacle feràs axí X cortines de  
Ex 26,4  anses, ço és, a manera de bagues,  en lo llats e en la sumitat de les  
Ex 26,4  a manera de bagues, en lo llats e  en la sumitat de les cortines per ço que  
Ex 26,9 altres. 9 E junyir-les-has de V  en V, enaxí que la VI sia doblegade e  
Ex 26,9  que la VI sia doblegade e stiga  en lo treginat de la tende, en lo front.  
Ex 26,9 e stiga en lo treginat de la tende,  en lo front. 10 E faràs L anses o bagues  
Ex 26,10  front. 10 E faràs L anses o bagues  en la altra cortina per ço que’s pugua a  
Ex 26,12  de totes. 12 E açò que sobre serà  en les cortines que cobriran en lo  
Ex 26,12  serà en les cortines que cobriran  en lo traginat, ço és, una cortina que hy  
Ex 26,17  e ample de un colze e mig. 17 E  en lo llats de la taula haurà II tornets,  
Ex 26,17 se pugua ajunyir ab la altre, e que  en aquesta manera se puguen ajunyir totes, 
Ex 26,18 ajunyir totes, 18 les quals sien XX  en lo llats de migjorn. 19 E faràs XL  
Ex 26,19  metràs IIs desots cascuna taula e  en cade angle. 20 E en lo llats segon del  
Ex 26,20 cascuna taula e en cade angle. 20 E  en lo llats segon del tabernacla qui  
Ex 26,23 e IIs taules faràs que sien ajuntes  en l’angle del tebernacle †a creximent†.  
Ex 26,24 tornets d’or, e les IIs taules qui  en los anglas són posadores per aytal  
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Ex 26,27  del testimoni, 27 e altres V  en l’altre llats devers la plaga  
Ex 26,30  lo axemplar que a tu fo mostrat  en lo mont. 31 »E faràs cubriment de blau, 
Ex 26,35  e lo candelobre endret de la taula  en lo llats del tebernacle devers migjorn, 
Ex 26,36 porta de la tenda, per un hom entra  en lo tebernacle, de blau e de porpre, de  
Ex 26,37  e llurs caps d’or, e les colones  en què siuran seran de aram. 27,Tit  
Ex 27,4  totes ses eynes d’eram. 4 E faràs  en aquell obra de aret d’eram, e faràs  
Ex 27,7 anells, e seran les perxes o barres  en II llats de l’altar per portar ell. 8  
Ex 27,8 e vach de dintre faràs ell, axí com  en lo munt te fou mostrat. 9 »E faràs  
Ex 27,9  C colzes de lonch un llats tindrà  en llonguesa. 10 E faràs XX colones ab  
Ex 27,11  d’argent. 11 E senblantment haurà  en lo llats de tremuntana una cortina de C 
Ex 27,12  lurs conyunyiments d’argent. 12 E  en lo llats de la cort qui guorda devers  
Ex 27,12  e X colones, e atratants pilars  en següén. 13 E en aquella anplesa de la  
Ex 27,13  e atratants pilars en següén. 13 E  en aquella anplesa de la cort qui guorda a 
Ex 27,14 guorda a orient sia de L colzes, 14  en los quals XV colzes de la cortina de la 
Ex 27,20  de olives que sia molt pur, fet  en pique, per ço que de aquell crem [*]  
Ex 27,21  que de aquell crem [*] tostemps 21  en lo tabernacla del testament, fora de la 
Ex 28,2  vestadura santa a Aron, frare teu,  en glòria e honrament. 3 E tu perlaràs a  
Ex 28,3  que facen vestadures a Aron,  en les quals sentificats aministren a mi.  
Ex 28,9  e escriuràs, ço és, entratallaràs  en elles los noms dels fills de Ysrael, 10 
Ex 28,10  dels fills de Ysrael, 10 VI noms  en la una pedra e VI en l’altra, segons  
Ex 28,10  10 VI noms en la una pedra e VI  en l’altra, segons la nativitat de  
Ex 28,11  obra d’antallador [*] entallaràs  en les pedres los noms dels fills de  
Ex 28,11  e aquestes pedras encastaràs  en aur [*]. 12 E posar-las-has sobre  
Ex 28,16  lli tortís. 16 E faràs ell codrat  en dobla, e haurà I palm de llonch e altre 
Ex 28,17 e altre palm d’ampla. 17 E posaràs  en ell IIII órdens de pedres. La primera  
Ex 28,20  pedras seran encastades per orde  en aur. 21 E hauran XII noms [*] en les  
Ex 28,21  en aur. 21 E hauran XII noms [*]  en les pedres, sengles noms en sengles,  
Ex 28,21  [*] en les pedres, sengles noms  en sengles, per los XII trips. 22 E faràs  
Ex 28,24 [*] les junyiràs als anells qui són  en los màrgens d’equell, 25 e aquelles  
Ex 28,25 donarà sobra abdós los encastaments  en cascun llats sobre los musclos que l’  
Ex 28,26 dos anells d’or, los quals posaràs  en la sumitat de l’hossen, sobra la ora  
Ex 28,26  sobra la ora que apar de l’ephot  en la ragió dels muscles e defora. 27 E  
Ex 28,29  Aron los noms dels fills de Ysrael  en lo hossen del juý sobra son pits com  
Ex 28,29  del juý sobra son pits com entrarà  en lo santuari, en ramenbrance davant Déu  
Ex 28,29  pits com entrarà en lo santuari,  en ramenbrance davant Déu enpertostemps.  
Ex 28,30  Déu enpertostemps. 30 E posaràs  en l’hossen los juýs de doctrina e de  
Ex 28,30  de doctrina e de varitat que seran  en lo pits de Aron con entrarà devant  
Ex 28,30  Aron los juýs dels fills de Ysrael  en lo seu pits devant nostra Senyor  
Ex 28,34  d’or e les magranes atresí, e  en altra tira haje cascavells d’or e  
Ex 28,35  atressí. 35 E vestirà aquella Aron  en l’ofici del ministra per ço que sia  
Ex 28,35  sia oït son so com entrarà e axirà  en lo sentuari devant nostre Senyor, e no  
Ex 28,36  36 »E faràs una llauna d’or pur,  en la qual entratallaràs la obra del  
Ex 28,38  e santificarà los fills de Ysrael  en tots sos dons e’n totes ses ofertes. E 
Ex 28,38 ofertes. E serà la landa tots temps  en lo seu front per ço que nostre Senyor  
Ex 28,41  a ells, e serviran a mi  en ofici de sacerdots. 42 E fé a ells  
Ex 28,43  Aron e sos fills con intraran  en lo tabernacla del testament e com sa  
Ex 28,43  a l’altar per ço que aminéstran  en lo santuari, per ço que en iniquitat de 
Ex 28,43  en lo santuari, per ço que  en iniquitat de la cosa no múyran. Custuma 
Ex 29,2  nàdeus, 2 e pa alís e crespel  en què no hage llevat, que sia untat d’  
Ex 29,3  de forment. 3 E posar-ho-has  en un canestell, e ofarràs-ho; e lo  
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Ex 29,4  del testament e llavaràs ells  en aygües. 5 E aduràs a Aron los  
Ex 29,5 ephot e l’hossen, †e adobaràs ells  en adobament de l’ephot†, 6 e matràs la  
Ex 29,7  oli de untament sobra son cap, e  en aquesta manera consagraràs ell. 8 E  
Ex 29,9  capells, e seran a mi sacerdots  en custuma del setgla. E aprés que hauràs  
Ex 29,20  de les orelles [*] de sos fills,  en la una de cascú, en la dreta, e sobre  
Ex 29,20  de sos fills, en la una de cascú,  en la dreta, e sobre lo polze dret de lurs 
Ex 29,26 alsant devant nostre Senyor, e serà  en la tua part. 27 E santificaràs lo pits, 
Ex 29,28  Aron e sos fills, e açò caurà  en part a Aron e a sos fills en dret de  
Ex 29,28  caurà en part a Aron e a sos fills  en dret de setgla als fills de Ysrael, cor 
Ex 29,29  de aquell aprés d’ell per ço que  en aquella unten e consagren les mans d’  
Ex 29,30  de sos fills qui entraran  en lo tabernacla del testament, per ço que 
Ex 29,30  per ço que aminéstran a mi  en lo santuari. 31 »E pendràs lo moltó de  
Ex 29,31 consagració e couràs las suas carns  en lloch sant, 32 les quals menyaran Aron  
Ex 29,32  e sos fills, e los pans qui són  en lo canestell en lo vestiari del  
Ex 29,32  e los pans qui són en lo canestell  en lo vestiari del tabernacla del  
Ex 29,36  o sacrifici, e untaràs aquell  en santificació. 37 VII dies perdonaràs  
Ex 29,38  38 »E açò és alò que faràs  en l’altar cascun dia continuhadement: II 
Ex 29,41  segons les coses que havem dites,  en odor de suavitat, 42 cor sacrifici és a 
Ex 29,42 a nostra Senyor e oferta perdurabla  en les vostres genaracions, a la porta del 
Ex 29,43 fills de Ysrael e santificarà altar  en ma glòria. 44 E santificaré al  
Ex 30,8  per tostemps devant nostra Senyor  en les vostres generacions. 9 No posarets  
Ex 30,10  lo corn de aquell I vegade l’ayn,  en la sanch qui és oferta per peccat, e  
Ex 30,10  peccat, e perdonarà sobra aquell  en les vostres generacions. Sant dels  
Ex 30,12  a nostre Senyor, e no serà plagua  en ells quant comtats saran. 13 Açò darà  
Ex 30,16  dels fills de Ysrael lliuraràs  en ús del tabernacla del testament, per ço 
Ex 30,20  e los peus 20 con deuran intrar  en lo tabernaccla del testimoni e com se  
Ex 30,20  a l’altar per ço que ofiren  en aquell temiama a nostra Senyor, 21 per  
Ex 30,24  CCL sicles, 24 càssia D sicles  en pes del santuari, e oli de olives net I 
Ex 30,30 e sos fills, e santificaràs aquells  en sacerdots per ço que servèsquan a mi.  
Ex 30,31  oli de untament sarà sant a mi  en les vostres generacions. 32 Carn de  
Ex 30,36  açò pendràs e ratornar-ho-has  en soptil pélvora, e posaràs aquella  
Ex 30,36 devant lo tabernacla del testimoni,  en lo qual lloch aparré a tu, e sarà sant  
Ex 30,37  37 Aytal composició no fassats  en vostres usos, cor sant és de nostre  
Ex 31,3  e de entaniment e de sciència  en tota obra 4 per cogitament de fabre,  
Ex 31,10  10 e les vestadures sues santes  en lo ministre Aron sacerdot e sos fills  
Ex 31,10  e sos fills per ço que servèsquan  en lur ofici en les coses segrades, 11 e  
Ex 31,10  per ço que servèsquan en lur ofici  en les coses segrades, 11 e lo oli de la  
Ex 31,11 de la unció, e la timiama odorabble  en lo santuari. Totes aquestes coses que  
Ex 31,13  cor senyal és entra mi e vós  en les vostres generacions, per ço que  
Ex 31,14  aquell, de mort morrà; e qui farà  en ell obra, perirà la ànima de aquell d’ 
Ex 31,15  15 VI dies farets vostra obra, e  en lo VII, qui és disapta, és rapòs sant a 
Ex 31,15  a nostro Senyor. Totom qui farà  en aquell dia obra morrà de mort. 16  
Ex 31,16  Ysrael lo disapte e colguen aquell  en lurs generacions; açò és covinensa  
Ex 31,17 Ysrael, e senyal enpertostemps, cor  en VI dies féu Déu lo cel e la terra, e en 
Ex 31,17  dies féu Déu lo cel e la terra, e  en lo VIIº sessà de la sua obra.” 18 E  
Ex 31,18  sua obra.” 18 E donà nostro Senyor  en lo munt de Senaý a Moysèn, com hach  
Ex 32,4  pres-ho de lurs mans e gità-hu  en la fornal, e féu-se’n un vadell  
Ex 32,10  ells, e deliré ells, e faré a tu  en gent gran. 11 E pregà Moysèn nostre  
Ex 32,12  de nostre poder, per auciura ells  en les montanyes e per delir-los en la  
Ex 32,12  en les montanyes e per delir-los  en la terra?” Rapòs-sa la tua ira, e  
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Ex 32,15  les IIs taules del testimoni  en la mà, escrites de cascuna part 16 e  
Ex 32,17 dix a Moysèn: –Crits de batalla oig  en la posada. 18 E Moysèn respòs: –No és  
Ex 32,20 lo vadell que havien fet e cremà’l  en foch e molch-lo entrò que fon ben  
Ex 32,24  -lo a mi, e yo gití aquell  en lo foch, e axí’n aquest vadell. 25 E  
Ex 32,28  la paraula de Moysèn, e ociéran  en aquell dia XXIIIM hòmens. 29 E dix  
Ex 32,29  vuy a nostra Senyor, cascú de vós  en vostres fills o en vostres frares, per  
Ex 32,29  cascú de vós en vostres fills o  en vostres frares, per ço que do a vós  
Ex 32,30  ço que do a vós benadicció. 30 E  en altra dia parlà Moysèn al pobla:  
Ex 32,34  llibra. 34 Tu emperò vé e digues  en aquest pobla ço que he dit a tu: Vet  
Ex 32,34  lo meu àngel irà devant tu, e yo  en lo dia de mon revidar vesitaré aquest  
Ex 32,34  mon revidar vesitaré aquest peccat  en ells. 35 E farí nostra Senyor lo pobla  
Ex 33,1  que traguist de terra de Agipta,  en la terra que juré a Abram, Ysach e  
Ex 33,3  eveus e’ls gebuseus, 3 e entres  en terra fluent de mel e de llet. Jo no  
Ex 33,3  ço que per ventura no destrovís tu  en la via. 4 E oý lo pobla la peraula mala 
Ex 33,6  los fills de Ysrael lur ornament  en lo mont de Horep. 7 E Moysèn pres son  
Ex 33,9  venir de sa tenda. 9 E ell entrant  en lo tabernacla del fermament, devallava  
Ex 33,11 Jozuè, fill de Nun, infant, romania  en la tenda. 12 E dix Moysèn a nostre  
Ex 33,22 passarà la mia glòria, yo posaré tu  en lo forat de la pedra, e tendré-ta la  
Ex 34,1  les peraules que éran escrites  en les taules que tranquest. 2 E està  
Ex 34,2  lo matí per ço que puges mantinent  en lo munt de Sinaý. E astaràs ab mi en  
Ex 34,2  lo munt de Sinaý. E astaràs ab mi  en sobiranesa del munt. 3 E nagú no puig  
Ex 34,3  tu, e nengun hom no sia vist ab tu  en lo munt, ne ovelles ne bous no pasturen 
Ex 34,3  ne ovelles ne bous no pasturen  en aquell, ni d’equí avant. 4 E tallà II  
Ex 34,4  éran, e llevà’s de nits, e pujà  en lo mont de Senaý, axí com li havia  
Ex 34,6 misericordiós e raclamat e passient  en moltes misericòrdias e vartader, 7 qui  
Ex 34,7  7 qui guordes misericòrdias  en millers, e perdonant nalet e colpa e  
Ex 34,7 qui rrets les iniquitats dels pares  en los fills e sobra fills de fills en la  
Ex 34,7 en los fills e sobra fills de fills  en la terça e en la quarte generació. 8 E  
Ex 34,7  sobra fills de fills en la terça e  en la quarte generació. 8 E cuytà’s  
Ex 34,8  8 E cuytà’s Moysèn, e encorbà’s  en terra e adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo  
Ex 34,10  no fóran vists sobre la terra ne  en negunes gens, per ço que detriu lo  
Ex 34,12 feces amistances, cor ells són a tu  en roÿna, 13 mas destroviràs llurs ares e  
Ex 34,16  fornicar los fills de tos fills  en llurs déus. 17 »Déus fonadís no fasses  
Ex 34,18 menyaràs l’alís, axí com mané a tu  en lo temps del mes de la spiga, cor en  
Ex 34,18  lo temps del mes de la spiga, cor  en aquell temps del mes de la spiga axist  
Ex 34,21  mi buyt. 21 »VI dies obreràs, e  en lo dia VIIè seçaràs en arar e en  
Ex 34,21  obreràs, e en lo dia VIIè seçaràs  en arar e en seguar. 22 »E faràs a tu la  
Ex 34,21  e en lo dia VIIè seçaràs en arar e  en seguar. 22 »E faràs a tu la festa de  
Ex 34,22  faràs a tu la festa de Sinquagesma  en les primícies de la seguada dels  
Ex 34,22  e la festa cor jo’t rahamí  en aquell temps de l’ayn. 23 »Tres  
Ex 34,23  temps de l’ayn. 23 »Tres vegades  en l’ayn aparrà tot mascla teu devant lo  
Ex 34,24  nostre Senyor ton Déu III vegades  en l’ayn. 25 »No deguollaràs sobra levat  
Ex 34,26  del fruyt de la terra oferràs  en la casa del Senyor ton Déu. »No coguas  
Ex 34,28  menyà pa ni bagué aygua, e escriví  en les taules les X peraules del  
Ex 34,29  fos la sua cara per ço cor  en companyia havia perlat ab nostre  
Ex 34,32  manà tot ço que havia oït de Déu  en lo munt de Sinaý. 33 E com hach  
Ex 35,2 de nostra Senyor, e aquell qui farà  en ell obra, morrà. 3 No ensendràs foch en 
Ex 35,3  obra, morrà. 3 No ensendràs foch  en tots los vostros habitacles en lo dia  
Ex 35,3 foch en tots los vostros habitacles  en lo dia del disapte.” 4 E dix Moysès a  
Ex 35,31  e de enteniment e de sciència  en tota doctrina, 32 a cogitar e a fer la  
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Ex 35,32  32 a cogitar e a fer la obra  en aur e en argent e en aram, 33 e  
Ex 35,32  a cogitar e a fer la obra en aur e  en argent e en aram, 33 e entratallar  
Ex 35,32  a fer la obra en aur e en argent e  en aram, 33 e entratallar pedres, e en  
Ex 35,33 en aram, 33 e entratallar pedres, e  en obra de fusta. E tot ço que pot esser  
Ex 35,33  E tot ço que pot esser trobat  en farrer 34 ha donat en lo seu cor. E  
Ex 35,34  esser trobat en farrer 34 ha donat  en lo seu cor. E Holiap, fill de  
Ex 35,35  e tallade [*], axí de blau [*] com  en color vermella e en lli, tixén e fayent 
Ex 35,35 de blau [*] com en color vermella e  en lli, tixén e fayent tota obra nova que  
Ex 36,1  fer la obra de fferra, aquella que  en lo ús del santuari fos nessaçària, axí  
Ex 36,11  de les cortines de cascun llats  en cascuna de elles, 12 [*] axí que’s  
Ex 36,17 una part e VI a l’altra. 17 E féu,  en cascuna d’elles, L bagues en les unes, 
Ex 36,17  féu, en cascuna d’elles, L bagues  en les unes, e L en les altres, per ço que 
Ex 36,17 d’elles, L bagues en les unes, e L  en les altres, per ço que ensemps sa  
Ex 36,22 II encastadures –uns tornets– havia  en cascuna de les posts per ço que’s  
Ex 36,22  la una ab l’altra; e axí ho féu  en totes les taules del tabernaccla. 23 De 
Ex 36,38 d’or, e llurs fonaments, ço és, so  en què ells estaven, qui era fiquat en  
Ex 36,38 en què ells estaven, qui era fiquat  en terra, éran de aram. 37,Tit Capítol  
Ex 37,3  or per angles d’ella, dos anells  en cascun llats. 4 E féu barres de fust de 
Ex 37,5 quals passà per los anells qui éran  en los llats de la arqua per portar-la.  
Ex 37,7  aur, los quals posà a cascun llats  en la claustra: 8 la un xerobín posà en la 
Ex 37,8  la claustra: 8 la un xerobín posà  en la sumitat de la una part, e l’altra  
Ex 37,8  sumitat de la una part, e l’altra  en la sumitat de l’altra part; los dos  
Ex 37,8  altra part; los dos xerobins foren  en la sumitat de la claustra, 9 stanent  
Ex 37,12  ella orla de or pur tot entorn, 12  en la qual orla havia corona e cercla tot  
Ex 37,13  E féu anells d’or, los quals posà  en los IIII angles a manera de IIII peus  
Ex 37,18  qual prosaÿen poms e flos, 18 VI  en cascun llats, havia III canons, IIIs d’ 
Ex 37,19  part e IIIs d’altra. 19 E havia  en cascun canó tres poms a manera de nou,  
Ex 37,19  nou, ab flos ensemps e ab liris; e  en l’altra canó havia atressí III poms a  
Ex 37,19  lliris; e aquesta matexa obra era  en tots los VI canons qui axien de la cana 
Ex 37,20  de la cana del canalobra. 20 E  en la cana d’él havia IIII poms a manera  
Ex 37,20 manera de nous, ab flos e ab lliris  en cascú, 21 e les flos éran sots los  
Ex 37,25  I colze, e d’alt II colzes, e  en cascun angle axia un corn. 26 E cobrí  
Ex 38,2  III d’alt, 2 del qual axien corns  en cascun angle, e cobrí aquell de llaunes 
Ex 38,7 llaunes de aram, 7 e mès les perxes  en los anells sobra lo llats de la ara per 
Ex 38,9  a le entrade. 9 E [*] era la tenda  en la playe austral de lli tortís, de C  
Ex 38,21  són segons lo manement de Moysèn  en les peraules dels llevins, per mà de  
Ex 38,24  24 E tot l’or qui fou despès  en la obra del santuari [*] fo ofert en  
Ex 38,24  la obra del santuari [*] fo ofert  en dons foren XXVIIII quintàs e DCCXXX  
Ex 38,25  ofert de aquells qui trespassaren  en nombra de XX anys e més, de DCIIIMªDL  
Ex 39,1  les quals portàs com aministraria  en lo santuari, axí com manà nostre Senyor 
Ex 39,4  ensemps ajustades de cascun llats  en les sumitats, 5 [*] †cusent† de  
Ex 39,6  II pedres de unicle encastades  en or, e en elles éran entellats [*] los  
Ex 39,6  de unicle encastades en or, e  en elles éran entellats [*] los noms dels  
Ex 39,7  fills de Ysrael, 7 e posà aquelles  en los llats sobra los muscles de l’ephot 
Ex 39,10  de mesura de un palm, 10 e posà  en IIII tires pedres preciozes en ell. En  
Ex 39,10 posà en IIII tires pedres preciozes  en ell. En lo primer vers éran sàrdius e  
Ex 39,11 sàrdius e topacis e marachdes; 11 e  en la segona, carvoncles e safís e jaspis; 
Ex 39,12  carvoncles e safís e jaspis; 12 e  en lo terç, lligírius, àchates e  
Ex 39,13  àchates e amatistes; 13 e  en lo quart, crisòlits e unicles e  
Ex 39,13  aquestes pedres éran encastades  en or [*]. 14 E havie-hy XII pedres  
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Ex 39,15  sobra lo hossen cadenes d’or net  en dobla, 16 e II guanxos qui tanien los  
Ex 39,18  les spatles avall, e junyían-se  en lo ephot, e axí era en cascun musclo.  
Ex 39,18 junyían-se en lo ephot, e axí era  en cascun musclo. 19 E de cascun llats  
Ex 39,21  mesclat de blau, 21 e la capulla  en la sobirane part contra lo mig, e havia 
Ex 39,23  que posaren entra les magranes  en l’estrema part de la guonella entorn.  
Ex 39,29 de la sagrada †presa†, e escriviren  en ella la obra del sant nostra Senyor; 30 
Ex 39,33  dels cuyrs de moltons tints  en roig e la cuberta de les pells dells  
Ex 39,41  [*], 41 e draps brodats a servir  en la santadat per Aron e per sos fills.  
Ex 40,2  Moysèn dient: 2 –En lo primer mes,  en lo primer dia del mes, dresaràs lo  
Ex 40,3  del testament. 3 E posaràs  en aquell la arque e dresaràs devant  
Ex 40,5  E matràs lo cubertor del portal  en lo tabernacla. 6 E devant aquell  
Ex 40,13  a mi, e la unció de aquells serà  en sacerdotaria profitós enpertostemps. 14 
Ex 40,15  que li manà nostra Senyor. 15 E fo  en lo primer mes de l’ayn seguon, en lo  
Ex 40,15  en lo primer mes de l’ayn seguon,  en lo primer dia del mes, fo adificat e  
Ex 40,18  a Moysèn. 18 E posà lo testimoni  en l’arque, e mès les perxes sobra la  
Ex 40,22  a Moysèn. 22 E posà lo canalobra  en lo tabernacla del testimoni, davant la  
Ex 40,23 tramuntana, 23 e ordonà les llantes  en llur orda, axí com nostre Senyor  
Ex 40,26  Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor  en lo portal, en l’antrament del  
Ex 40,26  26 E posà cubertor en lo portal,  en l’antrament del tabernacla, 27 e l’  
Ex 40,27  27 e l’altar de l’holocaust  en lo vestiari del testimoni. E ofarien en 
Ex 40,27  vestiari del testimoni. E ofarien  en aquell holocausts e sacrificis, axí com 
Ex 40,28  mès lo pitxell; stech ple d’aygua  en lo tabernacla del testimoni, prop de l’ 
Ex 40,31 tabernacla, e l’altar fonch portat  en la tenda. E aprés que totes aquestes  
Ex 40,33 aquell. 33 E no podia intrar Moysèn  en la tenda de la amistance, cor la nuu la 
Ex 40,34  movien-sa los fills de Ysrael  en llurs mogudes; 35 e si penyava la nuu,  
Ex 40,35  e si penyava la nuu, estaven-sa  en aquell mateix lloch. 36 E la nuu de  
Lv 1,9  e los peus, seran bé llevats  en aygua; e posarà açò lo secerdot sobra  
Lv 1,9  açò lo secerdot sobra l’altar  en holocaust, cor açò és suau odor a  
Lv 1,12  fraxura, e pòsan-ho sobra llenya  en guisa que ho crem lo foch; 13 emperò  
Lv 1,13  -ho-han sobra l’altar  en holocaust, e açò és molt suau odor a  
Lv 1,16  de l’altar, e le plage de orient,  en lo loch on solen gitar les sendres. 17  
Lv 2,4  4 »E con portaran sacrifici cuyt  en lo forn, axí con pans de sèmola, ço és  
Lv 2,9  e ofire’l sobra l’altar,  en odor de suavetat a nostre Senyor. 10 E  
Lv 2,11  no hy hage res de llevat ni de mel  en ço que sacrificareu a nostre Senyor. 12 
Lv 2,12 e [*] sien compostes sobra l’altar  en odor de suavitat. 13 »E qualque cosa  
Lv 2,13  del teu Déu del teu sacrifici que  en tota oferta no ofires sal. 14 »Si en  
Lv 2,14  tota oferta no ofires sal. 14 »Si  en altra manera ofarràs dons de les tues  
Lv 3,2  seu sacrifici, e deguollarà aquell  en la intrade del tabernacla, e los fills  
Lv 3,3 de la deguolladura del pasificament  en oferta a nostra Senyor, lo grex de la  
Lv 3,4  e lo grex tot qui dins ell és 4  en abdós los ronyons, e en los lombles, e  
Lv 3,4  ell és 4 en abdós los ronyons, e  en los lombles, e en totes les parts de  
Lv 3,4  los ronyons, e en los lombles, e  en totes les parts de dins, 5 de tot açò  
Lv 3,5 les llenyes, e lo foch dejús posat,  en oferta en odor suau al Senyor. 6 »E si  
Lv 3,5  e lo foch dejús posat, en oferta  en odor suau al Senyor. 6 »E si la llur  
Lv 3,8  la mà sobra llur sacrifici, ço és,  en lo cap del sacrifici, e puys deguoll- 
Lv 3,13  sobra lo cap de aquella e deguolla  en lo tabernacla en la intrade del  
Lv 3,13 aquella e deguolla en lo tabernacla  en la intrade del testimoni, e los fills  
Lv 3,14  l’altar, 14 e pendran [*] aquella  en past del foch del dimenge e lo grex qui 
Lv 3,16  lo sacerdot e cremar-ho-ha  en foch sobra l’altar e fer-n’ha  
Lv 3,17 nostre Senyor. 17 »Perdurabbla dret  en les generacions, en tots los vostres  
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Lv 3,17  dret en les generacions,  en tots los vostres habitacles. Ni grex ni 
Lv 3,17 habitacles. Ni grex ni sanch de tot  en tot no mengerets, e lo grex qui és  
Lv 4,5  sanch del vadell e portarà aquella  en lo tabernacla del testimoni, 6 e  
Lv 4,6  del testimoni, 6 e benyarà son dit  en aquella sanch e salpuscar-n’ha VII  
Lv 4,7  7 E posarà aquella matexa sanch  en lo corn de l’altar de la timiama per  
Lv 4,7  per fer gràcies al Senyor, qui és  en lo tabernacla del testament, e tot l’  
Lv 4,7  altra romanent de la sanch buydarà  en lo fonament de l’altar de l’holocaust 
Lv 4,7  de l’altar de l’holocaust  en lo entrament del tabernaccla. 8 E lo  
Lv 4,12  cors traurà fora de la albergade,  en lo lloch net on solen gitar les sendres 
Lv 4,16  de la sanch de aquel e port-la  en lo tabernaccla del testimoni, 17 e bany 
Lv 4,18  18 e de aquella matexa sanch pos  en los corns de l’altar qui és devant  
Lv 4,18  altar qui és devant nostra Senyor  en lo tabernacla del testimoni, e lo  
Lv 4,24  cap de aquell, e puys deguoll-lo  en lo lloch on solen deguollar devant  
Lv 4,25  25 E lo sacerdot bayn-se lo dit  en la sanch del sacrifici per peccat e  
Lv 4,27  face qualque que nostre Senyor vet  en la llig e puxs que se’n llex 28 e que  
Lv 4,29  és per peccat, e deguoll aquella  en lloch de l’holocaust, 30 e prenga lo  
Lv 4,30 30 e prenga lo secerdot de la sanch  en lo seu dit e toch-na los corns de l’ 
Lv 4,30  de l’holocaust, e lo romanent git  en lo fonament de aquell. 31 E pendràs tot 
Lv 4,31  e perfumar-n’has sobra l’altar  en odor de suavitat al Senyor, e preguerà  
Lv 4,33  lo cap de aquella e deguolla-la  en lo loch on solien deguollar los  
Lv 4,34 34 E prenga lo sacerdot de la sanch  en lo seu dit e tinye’n los corns de l’  
Lv 4,35  e sia cremat sobra l’altar  en ensens a nostre Senyor, e prech per  
Lv 5,4  lavis a mantir o a mal o a bé, e  en aquell jurament afermarà sa paraula  
Lv 5,10  per peccat és; 10 l’altra oferrà  en holocaust axí com solen fer, e preguarà 
Lv 5,11 és, un cister, de sèmola, e no meta  en aquella oli, ni ensens no n’hi pos  
Lv 5,12  puyn e crem-la sobra l’altar  en ramenbrance de ell qui ofir, 13 e prech 
Lv 5,15  con tractarà falcia e’n error  en aquelles coses qui són del Senyor  
Lv 5,17 de les coses que nostre Senyor veda  en la llig, e entendrà la cosa del peccat  
Lv 6,2  alguna comanda que li serà feta  en fe, e ell l’haurà rahebuda e ell  
Lv 6,2  rahebuda e ell emblarà aquella, o  en alguna manera la neguarà o li’n farà  
Lv 6,3  alguna colúmpnia, 3 o le hy metrà  en cosa perduda o le hy salerà, o en totes 
Lv 6,3  en cosa perduda o le hy salerà, o  en totes aquestes maneres o en una de  
Lv 6,3  o en totes aquestes maneres o  en una de totes farà contra aquella en les 
Lv 6,3 en una de totes farà contra aquella  en les quals coses solen peccar los  
Lv 6,9 és la lley de lo holocaust: Cremarà  en l’altar la nit entrò al matí, e lo  
Lv 6,9  nit entrò al matí, e lo foch serà  en aquell matex altar. 10 E lo sacerdot  
Lv 6,11 de la albergada, e posar-les-ha  en lo lloch net [*]. 12 »E lo foch crem  
Lv 6,13  que null temps no deu defallir  en l’altar. 14 »Aquesta és la lley del  
Lv 6,15 la sèmola, e fasse perfum de aquell  en l’altar en ramenbransa de odor suau al 
Lv 6,15  fasse perfum de aquell en l’altar  en ramenbransa de odor suau al Senyor; 16  
Lv 6,16  meyns de llevat, e mengen-la  en lo loch del santuari del tabernaccla;  
Lv 6,17  és del Senyor. E ofiren l’ensens  en lo santo santorum, e serà axí com per  
Lv 6,20  la qual dèvan ofarir al Senyor  en lo dia de la sua unció: oferran la Xè  
Lv 6,20  la Xè part de I sister de sèmola  en sacrifici perdurable; la miytat per lo  
Lv 6,21  per lo vespra. 21 La qual fragiran  en paella ab oli, e oferran aquella calent 
Lv 6,21  ab oli, e oferran aquella calent  en odor de suavitat a nostre Senyor. 22 E  
Lv 6,22  22 E tota la oferta serà cremada  en l’altar per lo sacerdot qui del para  
Lv 6,26  sacerdot qui ofer, manuch aquella  en lo lloch sant en l’antrament del  
Lv 6,26  manuch aquella en lo lloch sant  en l’antrament del tabernacla. 27 »E  
Lv 6,27  E si de la sanch de aquell  en les vestedures serà escampada, sien  
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Lv 6,27  serà escampada, sien llevades  en lloch sant. 28 E lo vaxell de la terra  
Lv 6,28  sant. 28 E lo vaxell de la terra  en lo qual la carn d’ell serà cuyta, sia  
Lv 6,30  del testimoni no sia menyat, mas  en foch sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1  
Lv 7,6  mascles del llinatge de preveres  en lo lloch sant menyaran aquestes carns,  
Lv 7,9  sacrifici de sèmola qui serà cuyt  en forn e tot ço que serà cuyt en casola o 
Lv 7,9 cuyt en forn e tot ço que serà cuyt  en casola o en paella, serà del sacerdot  
Lv 7,9  e tot ço que serà cuyt en casola o  en paella, serà del sacerdot qui ho ofer;  
Lv 7,14  e serà dels sacerdots qui estaven  en lo sacrifici de la sanch, 15 les carns  
Lv 7,15 15 les carns del qual ells menyaran  en aquell dia, e no romangue d’ells  
Lv 7,16  per sacrifici, senblantment  en aquell dia sia menyada; si alguna cosa  
Lv 7,17  17 e si alguna cosa serà atrobada  en lo terç dia, sia cremat a foch. 18 E si 
Lv 7,18 cremat a foch. 18 E si algú mengerà  en lo terç dia de les carns del sacrifici  
Lv 7,19  19 »E la carn qui toquarà  en nenguna cosa que sia inmunda no sia  
Lv 7,24  mortes per altres bèsties haurets  en vostros diversos usos, 25 e si algú  
Lv 7,25 lo sèu qui deu eser ofert al Senyor  en ensens perirà del seu pobla. 26 »E la  
Lv 7,26  de tots los animals no menyarets  en menyar, axí de ocells com de bestiar;  
Lv 7,30  son sacrifici [*]. 30 Tenent  en la sua mà lo sèu e’n l’altra lo pits, 
Lv 7,32  del sacrifici pasificable serà  en promícies dels sacerdots 33 qui  
Lv 7,33  lo sèu; e los fills de Aron hauran  en lur part la cama dreta. 34 E lo pits de 
Lv 7,34  sacerdot, e als fills de aquell  en fur del Senyor, en lley perdurable a  
Lv 7,34  fills de aquell en fur del Senyor,  en lley perdurable a tot lo poble de  
Lv 7,35  fills dels sacrificis del Senyor  en lo dia que Moysèn ordonà a ells en  
Lv 7,35  en lo dia que Moysèn ordonà a ells  en ofici de prevera, 36 que manà a ells lo 
Lv 7,36 lo Senyor donar als fills de Ysrael  en raligió perdurable en les generacions  
Lv 7,36  de Ysrael en raligió perdurable  en les generacions sues. 37 »Aquesta és la 
Lv 7,38  quals mès nostro Senyor a Moysèn  en lo munt de Sinaý con manà als [*] de  
Lv 7,38  ofarisen llurs oblacions al Senyor  en lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII  
Lv 8,8  e ab aquelles adobà l’hossen,  en lo qual era doctrina e veritat. 9 E  
Lv 8,9  e veritat. 9 E pozà-li la sàvena  en lo cap, e en lo frontal de aquella pozà 
Lv 8,9  E pozà-li la sàvena en lo cap, e  en lo frontal de aquella pozà la llàmina  
Lv 8,9  pozà la llàmina d’or consagrade  en santificació, axí havia manat a ell  
Lv 8,10  untà lo tabernacla e tot ço qui és  en ell, 11 e santificà ells e salpasà  
Lv 8,13  lli e senyí a ells bragués e posà  en ells mitra, axí com havia manat nostre  
Lv 8,15  hach sentificat, escampà la sanch  en lo fonament d’equell. 16 E lo sèu qui  
Lv 8,17 son cuyr e sa carn e sa femta cremà  en foch defora l’albergada, axí com li  
Lv 8,18  nostre Senyor. 18 E ofarí un ariet  en holocaust; sobre lo cap de aquell  
Lv 8,20  e lo cap e la fraxura e lo sèu mès  en lo foch, 21 llevats primerament los  
Lv 8,22 a ell. 22 E sacrificà I ariet segon  en consagració dels sacerdots, e posaren  
Lv 8,23 e toquà’n la orella de Aron destra  en la estrema part de aquella e lo polze  
Lv 8,23  de la mà destra e senblantment  en los peus. 24 E ofarí atrecí los fills  
Lv 8,24  que havia degollat, e toquà’ls  en lo estrem de la orella e lo polze dret  
Lv 8,28 per ço cor era consagració e oferta  en odor suau de sacrifici a nostre Senyor. 
Lv 8,29  Déu, de l’ariet de la consagració  en part sua, axí com havia manat a ell lo  
Lv 8,31  menyats, los quals són posats  en lo canestell, axí com manà a mi lo  
Lv 8,34  vostra consagració [*], 34 axí com  en aquests presents fets és, per ço que  
Lv 8,35  35 De dia e de nit e starets  en lo tabernaccla observans les guardes  
Lv 9,2  fill de bou per peccat e un ariet  en holocaust, e cascú sia munde e net, e  
Lv 9,3  d’un ayn, e sien sens màculla  en holocaust, 4 lo bou e l’ariet per  
Lv 9,4  deguollat aquells devant lo Senyor  en sacrifici de cascú, e ofarits sèmola  
Lv 9,5  Moysèn a la porta del tabernacla,  en lo qual loch, com estigués tota la  
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Lv 9,9  del qual li presentaren sos fills,  en lo qual ell benyà son dit, e toquà’n  
Lv 9,18  18 E deguollà lo bou e l’ariet  en sacrifici pacificabla del pobla, e  
Lv 9,20  los pits; e con foren cremades  en l’altar lo sèu, 21 e los pits de  
Lv 9,23  devellà, 23 e entrà Moysèn e Aron  en lo tabernacla del testimoni, e despuxs  
Lv 9,23  aparech la glòria de nostre Senyor  en tota la multitud. 24 E veus que foch  
Lv 10,3  nostre Senyor: Yo seré santificat  en aquells qui s’acosten a mi, e devant  
Lv 10,7  no axirets fora del tabernaccla;  en altra manera perirets, e lo oli de la  
Lv 10,9 beuràs tu ne tos fills com intreràs  en lo tabernaccla del testimoni [*], cor  
Lv 10,9  [*], cor manement és perdurable  en les vostres generacions, 10 per ço que  
Lv 10,13  dels sants és. 13 E menyarets-lo  en lloch sant, cor dat és a tu e a tos  
Lv 10,14  la cama qui és depertide menyarets  en lloch munde tu e tos fills e les filles 
Lv 10,15 la cama, lo pits e lo sèu qui crema  en l’altar sia ellevat devant Déu, e  
Lv 10,15 Déu, e pertanyen a tu e a tos fills  en lley perdurabla, axí com manà lo  
Lv 10,17 menyats lo sacrifici fet per peccat  en lloch sant? Cor sant dels sants és, [*] 
Lv 10,18  e vós deguérets menyar ella  en lo santuari, axí com és manat a mi. 19  
Lv 11,9  9 »Aquestes [*] que’s nodrexen  en aygües e són llegudes a vós: tots  
Lv 11,9  qui han ales ne esquates, axí  en mar com en terra e com en aygües de  
Lv 11,9  ales ne esquates, axí en mar com  en terra e com en aygües de flumns o en  
Lv 11,9  axí en mar com en terra e com  en aygües de flumns o en estayns,  
Lv 11,9  terra e com en aygües de flumns o  en estayns, menyarets. 10 E aquell qui no  
Lv 11,10  qui no haurà ales ne asquata, axí  en les aygües qui’s moven com en mar, és  
Lv 11,10  axí en les aygües qui’s moven com  en mar, és abominabla a vós; 11 [*] les  
Lv 11,12  aquells qui no han ales ne asquata  en les aygües són abominables a vós. 13 »E 
Lv 11,29  e de aquelles qui’s moven  en terra, axí com mostela e rata e talpa e 
Lv 11,32  fust o vestiment o pels o salici o  en qualque cosa que’s fa obra, sia  
Lv 11,32  cosa que’s fa obra, sia tingude  en aygua, com serà ensutzade entrò al  
Lv 11,33  mundades. 33 Tot vaxell de terra  en lo qual alguna cosa de aquelles haurà  
Lv 11,35  equells serà toquada serà inmunda  en caure de sobre, vulles que sia forn,  
Lv 11,41 abominable a vós, e no ho mengerets  en menyar. 42 E qualquequal grepona sobre  
Lv 11,44  No ensutzets les vostres ànimes  en totes les reptílies que’s moven en  
Lv 11,44 en totes les reptílies que’s moven  en terra, 45 car yo sóm lo Senyor qui  
Lv 11,45  de Agipta per ço que fos a vós  en Senyor. Sants serets, cor yo sóm sant.  
Lv 11,46  totes ànimas vivents que’s moven  en aygua e graponen en terra, 47 per ço  
Lv 11,46  que’s moven en aygua e graponen  en terra, 47 per ço que sapiats e  
Lv 12,3  departiment de les mèstrues; 3 e  en lo dia VIIIè sia circuncís l’infant. 4 
Lv 12,4  l’infant. 4 E ella estarà  en la sanch de la sua purificació per  
Lv 12,4 no toch nenguna cosa santa ni entra  en lo sentuari entrò que sien complits los 
Lv 12,5  sues mèstrues, e estarà LXVI dies  en la sanch de la sua purificació. 6 »E  
Lv 12,6  filla, porterà I anyell d’un ayn  en holocaust e I poll de coloma o de  
Lv 13,2  a Moysèn e a Aron dient: 2 –Home  en lo qual en sa carn o en sa cotna serà  
Lv 13,2  e a Aron dient: 2 –Home en lo qual  en sa carn o en sa cotna serà nada diversa 
Lv 13,2  2 –Home en lo qual en sa carn o  en sa cotna serà nada diversa color o  
Lv 13,3  3 Lo qual com veurà la llepra  en la cotna e los pèls blanchs mudats,  
Lv 13,3  llepra, e meyorment si la plaga és  en la carn e en la cotna, plaga és de  
Lv 13,3  si la plaga és en la carn e  en la cotna, plaga és de llebrosia, e  
Lv 13,4  si serà lluent e blanch a la plaga  en la cotna e la carn no serà ensatade e  
Lv 13,5  per VII dies; 5 e considerarà  en lo VII dia, e si veurà que la llebra no 
Lv 13,6 ’l enclòs per altres VII dies, 6 e  en lo dia VII sguar aquell, e si serà  
Lv 13,6  la llepra e no crexarà  en la cotna, munderà ell, cor ronya és, e  
Lv 13,9  vist. 9 »E plagua de lepra si serà  en home, amèn-lo [*] al secerdot, 10 e  
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Lv 13,10  secerdot, 10 e veurà aquell, e com  en la cotna serà color blancha e los  
Lv 13,11  vella pot esser comdepnada, [*]  en coyr de sa carn; comdepnarà aquell lo  
Lv 13,12  »E si florirà discorrent la llepra  en la cotna e cobrirà tota la carn, del  
Lv 13,13  nèdea per ço cor tota és tornada  en blanquor; home és munda. 14 E con la  
Lv 13,14  és munda. 14 E con la carn és viva  en aquell e parrà, 15 adonchs lo secerdot  
Lv 13,16  és. 16 E ci altra vegade tornarà  en blanquor e tot l’homa cobrirà, 17  
Lv 13,18 per munda. 18 »E la carn e la cotna  en la qual és nat ulcus e serà senat, 19 e 
Lv 13,19  és nat ulcus e serà senat, 19 e  en lo loch de l’ulcus serà sicatrix  
Lv 13,20 altra [*] e los pèls si són tornats  en blanquor, e si axí és, comdepnar-l’  
Lv 13,20  per plaga de llepra qui serà nade  en la úlcera. 21 E si veurà lo prevera que 
Lv 13,21  E si veurà lo prevera que no haurà  en ella cabel blanch, e ella no serà pus  
Lv 13,25 considera aquella lo secerdot; e si  en ella és tornat cabel blanch e la visió  
Lv 13,27  aquell tenquat per VII dies; 27 e  en lo VIIè dia sia esguordat, e si la  
Lv 13,28  llepra és; 28 e si starà blanqua  en son lloch, no asats clara, de cremament 
Lv 13,29  és de foch. 29 »Hom o fembra  en lo cap del qual o en la barbe nexerà  
Lv 13,29  »Hom o fembra en lo cap del qual o  en la barbe nexerà llepra, vage al  
Lv 13,30 que sia pregon més avall del cuyr e  en ell cabels roigs menuts, ensutzat és,  
Lv 13,32  tengua aquell per VII dies, 32 e  en lo dia VIIè jutge’l, e si veurà que no 
Lv 13,32 no sia esclatada e los cabels seran  en lur color e lo lloch de la plaga agual  
Lv 13,32  color e lo lloch de la plaga agual  en la cotna, 33 reurà’l en altra lloch  
Lv 13,33  agual en la cotna, 33 reurà’l  en altra lloch meyns de la plagua e tendrà 
Lv 13,34  ’l per VII dies altres; 34 e si  en lo VIIè dia veurà que la plaga estiga  
Lv 13,34  VIIè dia veurà que la plaga estiga  en son lloch ne no serà pus pregona que la 
Lv 13,38 l’hom és nèdeeu. 38 »Homa o fembra  en lo qual és la cotna blanque, 39 jutge  
Lv 13,39  e si veurà que la blanquor pendrà  en color sotsescura, sàpia que no és  
Lv 13,42  calp, munda és. 41 [*] 42 mas [*]  en la calvura e en lo cugurós serà blanqua 
Lv 13,42  41 [*] 42 mas [*] en la calvura e  en lo cugurós serà blanqua color o roge,  
Lv 13,43  que és dupta de llepra que és nada  en la calva. 44 »E qualque home serà  
Lv 13,48  o de lli que llebrós haurà, 48  en stam o sots regiment de aquell o serta  
Lv 13,51 Lo qual le tenga per VII dies, 51 e  en lo VII dia sia guordat: si comensarà  
Lv 13,57  vegade [*]; 57 e [*] veurà hom que  en les primeres taques aparrà la llepra,  
Lv 14,5  5 E deguoll la un dels aucells  en un vaxell de terra sobre aygües vives,  
Lv 14,6  grana e l’hisop, tot açò benyaràs  en la sanch de l’ocell deguollat. 7 E de  
Lv 14,8  tots los pèls del cors e lleu-sa  en aygua, e com serà purificat pot intrar  
Lv 14,8  e com serà purificat pot intrar  en la albergada, e siurà defora la sua  
Lv 14,9  defora la sua tenda VII dies; 9 e  en lo dia VIIè raurà’s lo cap e la barbe  
Lv 14,10  lo cors e les vestedures. 10 »E  en lo dia VIIIè prenga II anyells nàdeus e 
Lv 14,10  sens taque e III deenes de sèmola  en sacrifici, que sia mesclada ab oli [*]. 
Lv 14,13  lo peccat e lo holocaust, ço és,  en lo lloch sant, e axí com per peccat e  
Lv 14,14  per la colpa, e posar-n’ha  en l’estrem de la orella dreta de aquell  
Lv 14,15  15 e de l’oli del sister metrà  en la sua sinestra, 16 e benyarà lo seu  
Lv 14,16  16 e benyarà lo seu dit destra  en aquell e gitar-n’ha VII veguades  
Lv 14,17  Déu, 17 e l’oli que romandrà  en la mà buydarà sobre l’estrem de la  
Lv 14,20  lo holocaust 20 e posarà aquell  en l’altar [*], e perdonarà sobre ell lo  
Lv 14,21  e la Xª part de la sèmola mesclada  en oli en sacrifici, e II sistés d’oli 22 
Lv 14,21  part de la sèmola mesclada en oli  en sacrifici, e II sistés d’oli 22 e II  
Lv 14,22  sia la un per lo peccat e l’altra  en holocaust. 23 E ofira aquell en lo  
Lv 14,23  en holocaust. 23 E ofira aquell  en lo VIIIè dia lo secerdot a la porta del 
Lv 14,28  dret de la sua mà e del peu atrecí  en lo lloch de la sanch qui és escampada  
Lv 14,29  29 e lo romanent de l’oli qui és  en la sua mà sinestra git sobra lo cap del 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

379 
 

Lv 14,31  ofira 31 un per la colpa, altra  en holocaust, ab la sua presentalla. 32  
Lv 14,32  qui no pot haver totes coses  en son abundament. 33 E perlà Déu a Moysèn 
Lv 14,34  Aron dient: 34 –Com serets entrats  en terra de Canahan, la qual yo daré a vós 
Lv 14,34  de Canahan, la qual yo daré a vós  en posació, e deré plaga de llebrosia en  
Lv 14,34  posació, e deré plaga de llebrosia  en casa de terra de vostra haretat, 35  
Lv 14,35  de llebrozia és vist a mi que sia  en la mia casa.” 36 Lo prevera mana a ell  
Lv 14,36  de la sua casa abans que ell entra  en aquella e que veja si alguna llepra  
Lv 14,36  e que veja si alguna llepra serà  en aquella, per ço que tota no sia feta  
Lv 14,36  no sia feta inmunda de la cosa qui  en la casa és, e puys entra lo prevera en  
Lv 14,36 la casa és, e puys entra lo prevera  en la casa per ço que conega la llepra. 37 
Lv 14,37  conega la llepra. 37 E con veurà  en les parets d’equella la plaga verda o  
Lv 14,39  la porta per VII dies; 39 e  en lo VIIè dia tornarà lo prevara en la  
Lv 14,39 e en lo VIIè dia tornarà lo prevara  en la casa, e si hy veurà la plaga de  
Lv 14,39  e si hy veurà la plaga de llepra  en les pedres, 40 farà [*] gitar aquelles  
Lv 14,40  [*] gitar aquelles fora la ciutat  en lloch inmunda, 41 e la casa farà raura  
Lv 14,41  gitar la rahadura fora del pobla  en lloch inmunda, 42 e farà tornar d’  
Lv 14,44  màcules, la llepra és persevarant  en aquella, la casa és inmunda. 45 La qual 
Lv 14,45  sia gitada fora de la posada  en loch inmunda. 46 »E qualquequal intrarà 
Lv 14,46  inmunda. 46 »E qualquequal intrarà  en la casa dementra és tenquade, serà  
Lv 14,47  entrò al vespra; 47 e qui dormirà  en aquella o hy menyarà, llevarà la sua  
Lv 14,48  48 »E com lo prevera entrarà  en la casa e veurà la llepra departida de  
Lv 14,49  pus li és retuda sanitat. 49 »E  en la purificació de aquella prengua II  
Lv 14,50  E com haurà deguollat la un pardal  en un test sobra aygües vives, 51 en la  
Lv 14,51  en un test sobra aygües vives, 51  en la sanch de aquell benyarà lo perdal  
Lv 14,51  e lo fust e la grana e l’hisop, e  en les aygües vives atrecí, e de açò  
Lv 14,52  axí ab la sanch del pardal com  en les aygües vives, e ab lo pardal viu e  
Lv 14,55  e de percudiment, 55 de llepra  en vestimens o en cases, 56 o en sanadures 
Lv 14,55  55 de llepra en vestimens o  en cases, 56 o en sanadures o en rotura de 
Lv 14,56  en vestimens o en cases, 56 o  en sanadures o en rotura de carn de màcula 
Lv 14,56  o en cases, 56 o en sanadures o  en rotura de carn de màcula lluent e de  
Lv 15,3  aquest vici cor tengut n’és, e  en cascun ramenbrament que hom toch la  
Lv 15,4  humor és lleig. 4 Tota la estrada  en la qual dormirà ell, e en la qual ell  
Lv 15,4  estrada en la qual dormirà ell, e  en la qual ell siurà, inmunde és. 5 E si  
Lv 15,6  las sues vestedures, e ell, llevat  en aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 7 E 
Lv 15,7  la sua vestimenta, e ell, llevat  en aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 8  
Lv 15,9  tro al vespra. 8 [*] 9 E lo siti  en què ha sigut és inmunde. 10 E  
Lv 15,10  la sua vestamenta, e ell, levat  en aygua, serà no nèdeu tro al vespra. 11  
Lv 15,13  vestedures e encara tot lo cors  en aygües vives, serà munda. 14 E en lo  
Lv 15,14  en aygües vives, serà munda. 14 E  en lo VIIIè dia pendrà II tortres e II  
Lv 15,15  la un per lo peccat e l’altra  en holocaust e pregarà per aquell devant  
Lv 15,21  21 e lo lloch on dormirà o siurà  en los dies del departiment seu serà  
Lv 15,24  24 E si l’homa jaurà ab ella  en lo temps mestrual de la sua sanch, serà 
Lv 15,24  serà no nèdeu per VII dies, e  en tots llochs on ell dormirà ensutzarà.  
Lv 15,25  dies soferrà flux de sanch, no  en lo temps de les mèstrues, mas aprés lo  
Lv 15,25  temps, serà no nèdea quax axí com  en lo temps de les mèstrues; 26 e lo loch  
Lv 15,29  dies de la sua purificació, 29 e  en lo VIIIè dia oferrà al sacerdot II  
Lv 15,31  guorden de llegeza e que no muyren  en llurs llegeses com ensutzaran lo meu  
Lv 16,2  ton frare que no entra null temps  en lo santuari qui és dins de la claustra  
Lv 16,2  sobre la cuberta e açò se féu  en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron en la 
Lv 16,3  una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron  en la santadat, que oferrà I tor per  
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Lv 16,3  oferrà I tor per peccat e un moltó  en holocaust, 4 e vesta la gonella de lli  
Lv 16,5  II cabrits per peccat e un moltó  en holocaust; 6 e com aporterà lo tor,  
Lv 16,9 oferrà’n Aron aquell qui serà axit  en sort a Déu per peccat, 10 e l’altre  
Lv 16,10  sobre aquell e llex anar aquell  en lo desert. 11 »E com açò serà fet,  
Lv 16,12 de les brazes de l’altar, e tanent  en la mà meta-hy timiama e ensens, e  
Lv 16,12  lo vel, ço és, ultra la claustra,  en la santadat. 13 E pos sobre lo foch les 
Lv 16,15 sanch del tor, la qual deu espergir  en la †oració† de l’oracla. 16 E  
Lv 16,16 lurs peccats, e segons tot açò ferà  en lo tabernacla del testimoni qui és  
Lv 16,17  de aquells. 17 Nengun homa no sia  en lo santuari [*] per ço que prech si e  
Lv 16,22  seu cap totes les llurs iniquitats  en terra solatària, e serà llexat en lo  
Lv 16,22  en terra solatària, e serà llexat  en lo desert. 23 »E ratornarà Aron en lo  
Lv 16,23  en lo desert. 23 »E ratornarà Aron  en lo tabernaccla del testimoni, e poserà  
Lv 16,23  que primerament portava com intrà  en lo santuari, e llexarà-les aquí, 24 e 
Lv 16,24  les aquí, 24 e llevarà la sua carn  en lloch sant, e aporteran-li sos  
Lv 16,26  llevarà sos vestiments e son cors  en aygua, e axí entrarà en la albergada.  
Lv 16,26  e son cors en aygua, e axí entrarà  en la albergada. 27 E lo tor e lo cabrit  
Lv 16,27  dels quals és aportade la sanch  en lo santuari, seran aportats fora la  
Lv 16,28  e sa carn ab aygua, e axí entrarà  en la albergada. 29 »E açò serà a vós en  
Lv 16,29  la albergada. 29 »E açò serà a vós  en fur perdurabla: en lo mes VII, en lo Xè 
Lv 16,29  açò serà a vós en fur perdurabla:  en lo mes VII, en lo Xè dia del mes,  
Lv 16,29  en fur perdurabla: en lo mes VII,  en lo Xè dia del mes, aflegirets vostres  
Lv 16,30 estrayn qui peregrina entra vós; 30  en aquest dia és perdó vostre e encara  
Lv 16,32  lo secerdot qui untat serà  en lo qual haurà untade le mà per ço que  
Lv 17,3  que alcia bou o ovella o cabra,  en la albergada o fora la albergada, 4 e  
Lv 17,5 fills de Ysrael, los quals auciuran  en lo camp per ço que sia santificat Déu  
Lv 17,6  del testimoni e perfumen lo sèu  en odor de suavitat al Senyor. 7 E d’equí 
Lv 17,7 fornicades. Açò serà fur perdurabla  en aquells, e aquells qui seran aprés d’  
Lv 17,11  pobla, 11 cor l’ànima de la carn  en la sanch és, e yo doné aquella a vós  
Lv 17,11  vostres ànimes, cor la sanch [*]  en l’ànima, e perdonarà. 12 E per amor de 
Lv 17,14 terra, 14 car la ànima de tota carn  en la sanch és. E per ço he dit als fills  
Lv 17,14 mengereu, car la ànima de tota carn  en la sanch és, quisvulla que mengerà  
Lv 18,3  metra a vosaltres, no obrereu, ne  en les costumes de ells no caminareu. 4  
Lv 18,5  leys e juýs que faent l’hom viurà  en elles. Yo sóm lo Senyor. 6 »Nengun a la 
Lv 18,9  de para o de part de mara, la qual  en casa o defora case és engendrade, no la 
Lv 18,18  18 »La germane de ta muller  en la casa de les amigues d’ella no la  
Lv 18,24  potluats ab totes aquestes coses  en les quals són ensutzades totes les gens 
Lv 18,26  abominacions, axí lo habitant  en la terra con lo conrrehador qui és  
Lv 18,28 28 Guordau, donchs, que a vosaltres  en senblant manera no vomite com haureu  
Lv 18,30  vosaltres, e no siau enpoŀluats  en nenguna de aquelles coses. Yo sóm lo  
Lv 19,6  altre dia, e tot quant serà restat  en lo terç dia ab foch ho cremareu. 7 Si  
Lv 19,10 spigues romanens no colliràs, 10 ni  en le tua vinya los reÿms ne los grans  
Lv 19,12 nengú son proïsma. 12 No perjuraràs  en lo meu nom ne potlluyràs lo nom del  
Lv 19,16 de crims ne portador de llegotaries  en los pobles. No estaràs contra la sanch  
Lv 19,17  Yo sóm lo Senyor. 17 »Ne hauràs  en oy a ton frara en lo teu cor, mas  
Lv 19,17  17 »Ne hauràs en oy a ton frara  en lo teu cor, mas publicament lo reprèn  
Lv 19,23  peccat. 23 »Quant serets entrats  en la terra e haureu plentats en aquella  
Lv 19,23  en la terra e haureu plentats  en aquella arbres portant fruyts, llevar- 
Lv 19,25  lloabbles al Senyor, 25 e  en lo V ayn mengereu los fruyts ajustant  
Lv 19,27  ne observareu los sompnis, 27 ni  en redó no us tolreu los cabells ni us  
Lv 19,33  Senyor. 33 »Si habitarà estranger  en la vostra terra e estarà entra  
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Lv 19,34 car sou astats estrangers vosaltres  en la terra de Agipta. Yo sóm lo Senyor  
Lv 19,35  »No vullau fer alguna cosa malvada  en juý, en pes just, en retgla, [*]  
Lv 19,35  fer alguna cosa malvada en juý,  en pes just, en retgla, [*] mesura. 36 [*] 
Lv 19,35  cosa malvada en juý, en pes just,  en retgla, [*] mesura. 36 [*] agual [*].  
Lv 20,2  »[*] e dels estrangers qui habiten  en Ysrael, si nengú darà da sa sament a le 
Lv 20,17  e horribla; seran morts amendozos  en prasència del pobble, per tant con llur 
Lv 20,18  18 »Qui perticiparà ab fembra  en lo flux de sa porgació e haurà  
Lv 20,22  a vosaltres la terra no us vomite  en la qual sou entradors e deveu habitar.  
Lv 20,23 deveu habitar. 23 No vullau caminar  en les custumes de les nacions les quals  
Lv 20,24 de ells, la qual donaré a vosaltres  en haretat, terre corrent de llet e de  
Lv 20,25  no potluau les vostres ànimes  en la bèstia ne en l’ocell ne en nengunes 
Lv 20,25  les vostres ànimes en la bèstia ne  en l’ocell ne en nengunes coses qui’s  
Lv 20,25  en la bèstia ne en l’ocell ne  en nengunes coses qui’s moven en la terra 
Lv 20,25  ne en nengunes coses qui’s moven  en la terra que a vosaltres he mostrat de  
Lv 20,27  perquè fóceu meus. 27 »Hom o dona  en los quals ha sperit de divinació, de  
Lv 21,1 ha ells: »No s’ensutza lo sacerdot  en los morts de la sua siutat, 2 sinó  
Lv 21,2  de la sua siutat, 2 sinó solament  en los conyunts de sa sanch e propinqües,  
Lv 21,5  la barbe ni faran entratallaments  en llur carn. 6 Sants seran al Senyor Déu  
Lv 21,11  11 e a nangú mort no intrarà  en nenguna manera; sobra lo para de sert  
Lv 21,20  serà llaganyós, si haurà blanqura  en los ulls, si ha continuada gratella, si 
Lv 21,20  continuada gratella, si ha pruhige  en lo cors, si serà tranquat, 21 nengú qui 
Lv 21,22  tan solament dels pans qui són  en lo santuari, 23 axí dementra és la hora 
Lv 22,3 qui s’acostarà de vostre generació  en aquelles coses que santifiquades són e  
Lv 22,3  los fills de Ysrael al Senyor  en lo qual ha inmundícia, perirà devant lo 
Lv 22,8 de bèstia no mengerà ni’s poŀluyrà  en ells. Yo sóm lo Senyor. 9 »Guordaran  
Lv 22,9  sotmeten a peccat perquè no múyran  en lo santuari com l’hauran ensutzat. Yo  
Lv 22,13 ni tanpoch de les promeyes; 13 e si  en altra manera, viuda o rebuyade e sens  
Lv 22,18  presentar vulla aquella cosa  en holocaust al Senyor, 19 presentat sia  
Lv 22,21  sia; nenguna màcula no serà  en ell. 22 Si serà orp, si haurà trencat  
Lv 22,24  botons no presentareu al Senyor, e  en la vostra terra açò en nenguna manera  
Lv 22,24 al Senyor, e en la vostra terra açò  en nenguna manera no façats. 25 De la mà  
Lv 22,28  vaque o ovella no serà sacrificade  en un dia ab los seus fruyts o fills. 29  
Lv 22,30  al Senyor perquè sia piadós, 30  en aquell dia mengereu aquelles coses; no  
Lv 22,30  coses; no romandrà neguna cosa  en lo matí del dia vinent. Yo són lo  
Lv 22,33  de Agipte perquè fos a vosaltres  en Déu. Yo sóm lo Senyor. 23,Tit Capítol  
Lv 23,3  sant. Nenguna faena no fareu  en ell. Disapte del Senyor és en totes les 
Lv 23,3 fareu en ell. Disapte del Senyor és  en totes les habitacions vostres. 4  
Lv 23,4  Senyor santes, les quals fer deveu  en son temps: 5 »Lo primer mes, en lo  
Lv 23,5  en son temps: 5 »Lo primer mes,  en lo XIIII dia del mes en la vesprada,  
Lv 23,5 primer mes, en lo XIIII dia del mes  en la vesprada, Peça o Trespasament del  
Lv 23,7  nenguna obra de servici no fareu  en aquell, 8 e presantareu sacrifici en  
Lv 23,8  aquell, 8 e presantareu sacrifici  en foch al Senyor per VII dies, e lo VII  
Lv 23,8  e lo VII dia serà [*] pus sant, e  en aquell nenguna obra de servir no fareu. 
Lv 23,10  Diràs a ells: »Com sareu intrats  en la terra la qual yo us donaré e haureu  
Lv 23,11 devant lo Senyor perquè sia piadors  en vosaltres l’altra dia de disapta, e  
Lv 23,12  e santifiquarà aquell. 12 E  en aquell dia que la guarba és  
Lv 23,12  I anyell sens màcula, de I ayn,  en holocaust del Senyor, 13 e llibamens  
Lv 23,13  delmes de sèmola comoltada ab oli  en perfum del Senyor e olor molt suau;  
Lv 23,14  vostre. Manement és per a tostemps  en vostres generacions e en totes  
Lv 23,14 a tostemps en vostres generacions e  en totes habitacions vostres. 15  
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Lv 23,15 donchs, de l’altra dia del disapte  en lo qual haveu presentade la guarba de  
Lv 23,17 llevade de llevat, los quals coureu  en promeyes al Senyor. 18 E presentareu ab 
Lv 23,18  del remat e II moltonets, e seran  en holocaust ab los llibamens seus en olor 
Lv 23,18  en holocaust ab los llibamens seus  en olor molt suau al Senyor. 19 E I cabrit 
Lv 23,20  devant lo Senyor, daran lloch  en ús seu. 21 E apellareu aquell dia festa 
Lv 23,21  nenguna obra de servici no fareu  en aquell. Custum per a tostemps serà en  
Lv 23,21  aquell. Custum per a tostemps serà  en totes generacions e habitasions  
Lv 23,24  fills de Ysrael: »En lo mes VII,  en lo primer dia del mes, serà disapte a  
Lv 23,25 25 Nenguna obra de servici no fareu  en ell, e presentareu holocaust al Senyor. 
Lv 23,27 [*], e aflegireu les vostres ànimes  en aquell, e prasentareu holocaust al  
Lv 23,28 al Senyor. 28 Nenguna obra no fareu  en lo temps de aquest dia, car dia serà en 
Lv 23,28  temps de aquest dia, car dia serà  en lo qual vos tornareu a Déu perquè hage  
Lv 23,29  29 Tota ànima qui no serà aflegida  en aquest dia, perhirà de sos pobles, 30 e 
Lv 23,31  31 per què res de obra no fareu  en aquell. Custum bo per a tostemps a  
Lv 23,31  bo per a tostemps a vosaltres serà  en totes generacions e habitasions  
Lv 23,35  Nenguna obra de servey no fareu  en ell, 36 e per VII dies presentareu  
Lv 23,36  nenguna obra de servici no fareu  en ell. 37 »Aquestes són les festes del  
Lv 23,37  grans e molt santes. Presentareu  en aquelles oblació al Senyor, los  
Lv 23,41  ayn; costum serà per a tostemps  en vostres generacions. E en lo VIIè mes  
Lv 23,41  tostemps en vostres generacions. E  en lo VIIè mes festa fareu 42 e rapozareu  
Lv 23,42 VIIè mes festa fareu 42 e rapozareu  en les casades de rama per VII dies. Tots  
Lv 23,42 de la generació de Ysrael habitaran  en les casades de les cabanes, 43 perquè  
Lv 23,43  que vendran aprés de vosaltres que  en cabanes fiu habitar los fills de Ysrael 
Lv 24,2 de olives molt pur e net per cremar  en les llantes continuadament. 3 Fora lo  
Lv 24,3  3 Fora lo vel de testimoni,  en lo tabernaccla de amistansa, posarà  
Lv 24,3  a honor e a usance per a tostemps  en vostres generacions; 4 sobre canalobre  
Lv 24,4  net seran posades enpertostemps  en prasència del Senyor. 5 »Pendràs de  
Lv 24,6 haurà II delmes, 6 dels quals de VI  en VI desà e dellà sobra la taula molt  
Lv 24,7  ells perfum molt pur perquè sia pa  en ramenbrament de la oferació del Senyor. 
Lv 24,9  e de sos fills perquè’ls mengen  en lloch sant, car sant dels sants és del  
Lv 24,10  los fills de Ysrael, barallà’s  en les tendes ab un hom de Ysrael, 11 e  
Lv 24,12  trip de Dan. 12 E matéran aquell  en prasó fins que conaguessen què manava  
Lv 25,1  1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  en lo mont de Sinaý dient: 2 –Parla als  
Lv 25,2 diràs a ells: »Quant intrats serets  en la terra la qual yo donaré a vosaltres, 
Lv 25,4  e colliràs los seus fruyts, 4 e  en lo VIIè any disapte serà [*], del  
Lv 25,6  la terra és. 6 E seran a vosaltres  en vianda a tu e als teus servacials,  
Lv 25,9  9 e sonareu lo corn lo setèn mes  en lo Xèn dia del mes, en temps de  
Lv 25,9 lo setèn mes en lo Xèn dia del mes,  en temps de misericòrdia en tota la vostra 
Lv 25,9  del mes, en temps de misericòrdia  en tota la vostra terra. 10 E santificaràs 
Lv 25,11  ni collireu voluntàriament  en lo camp les coses que hy nexeran, e les 
Lv 25,18  aquells, perquè habitar puguau  en la terra sens tamensa nenguna 19 e  
Lv 25,20  qual cosa si direu: “Què mengerem  en lo VIIè ayn, si no sembrarem ni  
Lv 25,28  fins a l’any del jubileu, car  en ell tota venda retornerà al senyor e al 
Lv 25,30  ayn. 30 E si no l’haurà rehemuda  en l’ayn, serà girade al comprador, e  
Lv 25,30 per a tostemps, e rembra no’s porà  en lo temps del jubileu. 31 E si en la  
Lv 25,31  en lo temps del jubileu. 31 E si  en la vila serà la casa que no ha muralla, 
Lv 25,31  que si abans remuda no serà,  en lo gibileu ratornarà a son senyor. 32  
Lv 25,32  32 »Les cases dels llivítichs que  en la ciutat són, tostemps se poden  
Lv 25,33  raembra. 33 Si rehemudes no seran  en lo jubileu, torneran a llurs senyors,  
Lv 25,33  de les ciutats dels llevítichs  en llochs de possecions són entre los  
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Lv 25,45  o de aquells qui nats foren  en vostra terra: aquests haureu per  
Lv 25,54 54 E si per açò no’s porà raembra,  en l’ayn jubileu axirà ab sos fills. 55  
Lv 26,1  redresareu, ni gran pedra pozareu  en vostre terra perquè adoreu aquella, car 
Lv 26,3  santuari. Jo sóm lo Senyor. 3 »Si  en los meus manements caminareu e ço que  
Lv 26,3  aquells, donaré a vosaltres pluge  en son temps, 4 e la terra engenrarà son  
Lv 26,5  al samenter, e mengereu vòstron pa  en sadollament, e sens pahor habitareu en  
Lv 26,5 sadollament, e sens pahor habitareu  en vostra terra; 6 daré pau en vostres  
Lv 26,6  en vostra terra; 6 daré pau  en vostres encontrades, dormireu e no serà 
Lv 26,8  los vostros anemichs d’espaza  en prasència vostra. 9 Raebré a vosalres e 
Lv 26,16  »Vezitar-vos-he lleugerament  en fratura e ardor, que consagesca los  
Lv 26,17  contraris, e subjugats sereu  en aquells qui us an en oy, e fogireu  
Lv 26,17  sereu en aquells qui us an  en oy, e fogireu nengú no persiguent a  
Lv 26,20 [*] destrovida, vostre treball serà  en va, no girminarà la terra brotament ni  
Lv 26,22 per vostres peccats 22 e faré vanir  en vosaltres bísties dels camps que  
Lv 26,25  o pacte. E com haureu acorriment  en les siutats, tramatré pastalència enmig 
Lv 26,25  de vosaltres, e sareu lliurats  en les mans dels contraris, 26 e aprés que 
Lv 26,26  pa, axí que X dones quoguessen  en un forn los pans e retran aquells a  
Lv 26,31  e la mia ànima vos abominarà 31  en tant que les vostres ciutats ratornen  
Lv 26,31  que les vostres ciutats ratornen  en soladat, e faré deserts vostres  
Lv 26,33  33 e vosaltres despergiré  en les gens e desenbaynaré aprés vosaltres 
Lv 26,34  a le terra los llurs disaptes  en tots los dies de la sua soladat, quant  
Lv 26,35  de la sua soladat, quant sereu 35  en la terra dels hosts; farà sos disaptes  
Lv 26,35 hosts; farà sos disaptes e raposarà  en los disaptes de sa soladat, per tant  
Lv 26,35 soladat, per tant con no ha reposat  en los vostres disaptes quant habitàveu en 
Lv 26,35  vostres disaptes quant habitàveu  en aquella. 36 »E los que de vosaltres  
Lv 26,36  vosaltres romandran donaran pahor  en los coratges d’ells en les ragions  
Lv 26,36  pahor en los coratges d’ells  en les ragions dels contraris; los  
Lv 26,39  na romandran, entresquar-s’han  en lurs malvestats en la terra de sos  
Lv 26,39  -s’han en lurs malvestats  en la terra de sos anemichs, e per los  
Lv 26,41 donchs contra ells e amanaré a ells  en la terra batallívol entrò a tant que’s 
Lv 26,43 serà lexada per ells conplaurà a ci  en los disaptes seus sofarint soladat per  
Lv 26,44  viltingudes. 44 E enperò com seran  en la terra batallívol, totalment no’ls  
Lv 26,45  los traguí de la terra de Agipta  en presència de les gens perquè fos Déu de 
Lv 26,45  si e entra los fills de Ysrael  en lo mont de Sinaý per la mà de Moysèn.  
Lv 27,10  lo bo, la qual cosa si’s muderà  en aquell que mundat és, santificat serà  
Lv 27,18  valer, tant serà estimat; 18 mas,  en altra manera, aprés de algun temps,  
Lv 27,24  qui aytal ha votat al Senyor, 24 e  en lo jubileu ratornarà al primer senyor  
Lv 27,24  qui l’havia venut e l’havia  en poseció hagut. 25 »Tota estimació dels  
Lv 27,34  a Moysèn e als fills de Ysrael  en lo munt de Sinaý. Expl Ací acaba lo terç 
Ex 7,17 E per ço vet què diu nostre Senyor:  En açò entanes que yo sóm Senyor. Vet que  
Ex 8,22 universes terres com ells seran. 22  En aquells dies, yo faré maravelles en la  
Ex 11,4  4 E dix: –Açò diu nostre Senyor:  “En la [*] nit entraré en Agipte 5 e  
Ex 13,14  és açò?”, tu respondràs a ells:  “En mà fort nos tragué nostre Senyor de  
Ex 16,26 açò no’n trobarets vuy al camp. 26  En lo VI dia ne cullits; lo VII és rapòs  
Ex 17,15  altar, e apellà lo nom de Déu  «En mon axelsament», dient 16 que solament 
Ex 18,18  –No és bona cosa la que tu fas. 18  En va treball te cumsumes, tu e lo poble  
Ex 19,11  en lo dia terç. E dix a ells:  –En lo terç dia devellaré sobre lo munt de 
Ex 25,21  e deu esser cuberta la arque. 21  En la qual posaràs lo testament que yo  
Ex 26,5  hom les pugua ajustar ensemps. 5  En cascuna part de la cortina haurà L  
Ex 27,16  e atratants pilars. 15 [*] 16  En la antrade del palau o de la cort haurà 
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Ex 38,11  los corballons éran de argent. 11  En l’angla devers tramuntana era la tenda 
Ex 39,10 IIII tires pedres preciozes en ell.  En lo primer vers éran sàrdius e topacis e 
Ex 40,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –En lo primer mes, en lo primer dia del  
Lv 5,7 ell lo sacerdot e per son peccat. 7  »En altra manera, si no porà ofarir  
Lv 6,25  és la ley de la oferta per peccat.  »En lo loch on se oféran los holocausts  
Lv 19,24  ni mengereu de aquells. 24  En lo quart ayn tots los fruyts de aquells 
Lv 23,24  24 –Parla als fills de Ysrael:  »En lo mes VII, en lo primer dia del mes,  
Ex 10,5 terra llegosta en les tues cases, 5  enaxí que cobriran tota la terra axí que  
Ex 10,23  terra de Agipta per IIIs dies, 23  enaxí que negú no veyha son frare ne’s  
Ex 21,19  serà ignosent aquell qui’l farí,  enaxí enperò que satisface en aquell les  
Ex 26,9  9 E junyir-les-has de V en V,  enaxí que la VI sia doblegade e stiga en  
Ex 26,17 llats de la taula haurà II tornets,  enaxí que una taula se pugua ajunyir ab la 
Lv 5,8  serviu axí que li paregua lo coll  enaxí que no li sia esquinsat, 9 e puys  
Lv 10,15 saludables dels fills de Ysrael, 15  enaxí que la cama, lo pits e lo sèu qui  
Lv 14,13  lloch sant, e axí com per peccat e  enaxí per la colpa al sacerdot pertayn lo  
Ex 21,16  o se mara, de mort muyra. 16 E qui  enblarà home e vendrà aquell e serà trobat 
Ex 22,7  o vexella en guorda e li serà  enblat de casa, si lo lladre serà trobat,  
Ex 22,1 Ex 22,Tit Capítol XXIII 1 E si algú  enblerà ovella o bou e l’auciurà o’l  
Ex 2,3  selar, féran una arqueta de bova e  enbraguaren-la de brach, e enpaguntaren  
Lv 10,9  Déu a Aron: 9 –Tot vi és que pot  enbriaguar; per ço que no’n beuràs tu ne  
Ex 7,11  11 E apellà Farahó hòmens sabens e  encantadors, e faheren allò matex per lurs 
Ex 7,22  22 E feren senblantment tots los  encantadors dels agipcians ab lurs  
Ex 8,18 de Agipte. 18 E faheren atratal los  encantadors ab lurs encantasions per ço  
Ex 8,19  en les bèsties. 19 E digueren los  encantadors [*]: –Lo dit de Déu és ací. E  
Lv 20,6  6 »L’ànima qui’s declinarà als  encantadors e als ydolatres e haurà  
Ex 9,11  les bèsties. 11 E no poguéran los  encantadós star devant Moysèn per raó de  
Lv 19,31  lo Senyor. 31 »No us declineu als  encantadós ni dels ýdolas res no  
Ex 7,11  e faheren allò matex per lurs  encantamens [*], 12 e gitaren cascú d’  
Ex 7,22  encantadors dels agipcians ab lurs  encantaments, e fo enduraÿt lo cor de  
Ex 8,18  atratal los encantadors ab lurs  encantasions per ço que aduguessen poys, e 
Ex 2,19 defeses de les mans dels pastors, e  encara pohà a nós aygua e abeurà nostres  
Ex 9,2 per ço que sacrifich a mi; 2 cor si  encara los tendràs, 3 vet que la mia mà  
Ex 9,30  que tu ne tos serfs no tembrets  encara nostre Senyor. 31 Lo li e l’ordi  
Ex 36,2  E com los apellàs Moysèn a ells, e  encara a tots los hòmens ensemps als quals 
Ex 36,2  quals havia Déu donade saviesa, e  encara aquells qui de grat s’hi ofarien  
Lv 3,10 e ab lo grex que cobre lo ventra, e  encara sobra los llombles e sobra los  
Lv 7,37  e del sacrifici per peccat e  encara per colpa e per consagració e per  
Lv 15,13  totes les sues vestedures e  encara tot lo cors en aygües vives, serà  
Lv 16,21  de Ysrael e totes les colpes e  encara tots los peccats de aquells. E com  
Lv 16,30  30 en aquest dia és perdó vostre e  encara mundament de tots vostres peccats:  
Lv 17,12  ànima de vós no mengerà sanch, ni  encara los estrayns qui peregrinen entra  
Lv 18,18  ni descobriràs la sua verguonya  encara ella vivent. 19 »A le dona qui ha  
Lv 19,20  de sanch, que sia esclava,  encara que sia nobla enperò ab preu no  
Lv 26,23  carreres desertes. 23 »E si axí  encara no us volreu castiguar e caminareu  
Ex 11,1  Capítol XI 1 E dix Déu a Moysèn:  –Encara tocaré Farahó de una plaga, e  
Ex 3,9  fills de Yraell és venguda a mi, e  encare la afflicció de aquells los quals  
Ex 4,18  a mos frares en Egipte, e veuré si  encare són vius. Al qual dix Ytró: –Vé en  
Ex 6,4  fiu seber a ells, 4 e fiu pati e  encare fermí a ells que daria a ells la  
Ex 8,5  “Stin la tua mà sobre los flums, e  encare sobre los estanys, e aduré granotes 
Ex 9,17  lo meu nom en tota la terra. 17 ¿E  encare ratens lo meu pobla e no vols  
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Ex 12,16  16 Lo primer dia e al segon serà  encare de gran feste e solemnial, e’n lo  
Ex 24,3  totes les peraules del Senyor, e  encare los juÿns, e respòs lo poble tots a 
Ex 25,7  presioses per adornar ephot e  encare la racional. 8 E feran a mi  
Lv 10,10  de triar entra sant e no sant, e  encare sutze e munda. 11 Ensanyarets als  
Lv 16,4  ço que sel ses verguonyes, e sinya  encare correge de lli e una sàvena de lli  
Ex 28,20  E totes aquestes pedras seran  encastades per orde en aur. 21 E hauran  
Ex 39,6  6 E aperellà II pedres de unicle  encastades en or, e en elles éran  
Ex 39,13  e totes aquestes pedres éran  encastades en or [*]. 14 E havie-hy XII  
Ex 36,24  a cascun cantó, là on terminave la  encastadura. 25 E de la bande del  
Ex 36,22  e d’ampla un colze e mig. 22 II  encastadures –uns tornets– havia en  
Ex 28,13 spatlle per ramenbrance. 13 E faràs  encastaments d’or 14 e II cadenes d’or  
Ex 28,14  e daràs les cadenes sobre los  encastaments de les pedres. 15 »E faràs a  
Ex 28,25 de l’estrem donarà sobra abdós los  encastaments en cascun llats sobre los  
Ex 28,11  fills de Ysrael, e aquestes pedras  encastaràs en aur [*]. 12 E posar-las- 
Ex 21,29  ho sàpia e no’l tendrà lligat o  enclòs, e ell auciurà hom o fembra, lo bou 
Lv 13,4  lo secerdot aquell e tingue’l  enclòs per VII dies; 5 e considerarà en lo 
Lv 13,5  serà cresqude ne mudada, tengue’l  enclòs per altres VII dies, 6 e en lo dia  
Lv 13,11  comdepnarà aquell lo secerdot e no  enclourà aquell, cor inmunde és ell. 12 »E 
Lv 13,21  pus pregon del coyr e serà fosqua,  enclourà ell lo prevera per VII dies; 22 e 
Ex 4,14  ell és bell parler. Aquest axirà a  encontra teu, e aquell perlarà ab ell, e  
Ex 4,27  27 E dix Déu a Aron: –Vé a  encontra de Moysèn en lo desert. Lo qual  
Ex 5,20  a Moysèn e Aron, qui astava  encontra lo eximent de Farahó, 21 e  
Ex 13,7 nenguna cosa llevade ne en les tues  encontrades. 8 E recomtats [*] en aquell  
Lv 26,6 vostra terra; 6 daré pau en vostres  encontrades, dormireu e no serà qui us  
Ex 7,15  e axiràs a les aygües e steràs  encontre ell a la riba del flum, e la  
Ex 19,17  17 E féu axir Moysèn lo poble  encontre Déu del lloch de l’albergade, e  
Lv 6,2  dient: 2 –Ànima qui peccarà [*]  encontre Déu negarà a son proïsma alguna  
Ex 23,4 mercè del pobre en lo plet. 4 »E si  encontreràs bou de ton amich o aze arrant, 
Ex 12,27 e les nostres cases desliurants.” E  encorbà-sse lo poble e adorà. 28 E  
Ex 34,8  generació. 8 E cuytà’s Moysèn, e  encorbà’s en terra e adorà, 9 e dix:  
Ex 4,31  havia guordade la lur aflicció, e  encorbaren-ce e adoraren. 5,Tit Capítol  
Ex 26,35 la arque [*] 35 [*] e lo candelobre  endret de la taula en lo llats del  
Lv 3,9  e lo grex e la coha complida  endret de l’os, 10 ab los ronyons e ab lo 
Ex 9,12  tota la terra de Agipte. 12 E Déu  endurahí lo cor de Farahó e no oý ells,  
Ex 10,20  en totes les fins de Agipta. 20 E  endurahí nostre Senyor lo cor de Farahó, e 
Ex 10,27  que’l loch siam pervenguts. 27 E  endurahí nostre Senyor lo cor de Faraó, e  
Ex 11,10  com són escrits, e nostre Senyor  endurahí lo cor de Farahó, que no llexà  
Ex 4,21 e faràs aquells devant Farahó. E yo  endurahiré son cor per ço que no lex lo  
Ex 14,4  al desert los han clozos.” 4 E yo  endurahiré lo cor de Pharaó e de aquells  
Ex 14,17  per mig de la mar en sech. 17 E yo  endurahiré lo cor dels agipcians per ço  
Ex 8,19  [*]: –Lo dit de Déu és ací. E fo  enduraït lo cor de Farahó e no oý ells,  
Ex 8,32  que no’n fou vista una. 32 E fo  enduraït lo cor de Farahó, axí que en  
Ex 9,35 los trons, anadí a peccat, 35 e fou  enduraït [*], e no lexà anar lo poble d’  
Ex 10,1 a Moysèn: –Entra a Faraó, cor yo he  enduraït lo seu cor e de sos serfs per ço  
Ex 13,15 casa de servitut, 15 cor Farahó era  enduraït e no’ns volia jaquir anar, e  
Ex 14,8  de Agipte a obs de la host. 8 E  enduraý nostre Senyor lo cor de Faraó, rey 
Ex 7,3  [*] axir de la terra sua. 3 E yo  endurayré lo seu cor, e muntiplicaré mos  
Ex 7,13 devorà la verga de aquells. 13 E fo  enduraÿt lo cor de Faraó, e no oý aquells, 
Ex 7,22  ab lurs encantaments, e fo  enduraÿt lo cor de Farahó e no l’oý, axí  
Ex 6,20  muller Jocabech, sa tia, la qual  enfantà a ell Aron e Moysèn e Mariam. E  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

386 
 

Lv 6,17  tabernaccla; 17 e per ço no serà  enfermantat, cor la part de aquella és del 
Lv 18,9  la qual en casa o defora case és  engendrade, no la descobriràs. 10 »La  
Lv 18,11  la muller de ton para, la qual ha  engendrade ton para i és ta germana, no la 
Lv 22,27  27 –Bou o ovella o cabra, com serà  engendrade, per VII dies serà sots la  
Ex 4,22  nostre Senyor: Mon fill primer nat  engendrat [*]. 23 [*]” 24 E com anàs en  
Lv 24,10  un fill de una dona de Ysrael que  engendrat havia de un hom agipcià entra  
Lv 25,19  la terra sens tamensa nenguna 19 e  engendre a vosaltres los seus fruyts, dels 
Lv 26,4  pluge en son temps, 4 e la terra  engenrarà son brotament, e de fruyts los  
Ex 15,21  a nostro Senyor tot gloriós e  engranaït, cor ell ha gitat en la mar lo  
Ex 15,1 nostre Senyor, cor gloriosament és  engranaÿt, cor ell ha gitat en la mar lo  
Ex 15,6  pedra. 6 Senyor, la tua destre és  engrenahide en forteza, e la tua destra,  
Lv 2,14  aquelles al foch, e puys les  engrunaràs axí com a far, e axí oferràs  
Ex 21,14  per auciure son proïsma ab  enguan e’l persegueix, de dins mon altar  
Lv 6,5  pensades reta, 5 tot ço que per  enguan volia retenir, entreguament, e la  
Lv 18,23  bístia no participaràs ne t’ enllegiràs ab ella. La dona no’s  
Ex 6,1  faré a Farahó, car ab mà fort m’ enmenaré ells, e ab mà poderosa gitaré  
Ex 3,2  aparech a ell en flama de foch  enmig de un romaguer, e peria que’l  
Ex 3,20  mies maravelles qui són fahedores  enmig d’ells, e aprés açò lexarà vós. 21  
Ex 7,5  e trauré los fills de Ysraell d’ enmig d’ells. 6 E faheren-ho axí Moysèn 
Ex 8,22  que tu conegues que yo sóm Senyor  enmig de la terra, 23 e posaré divisió  
Ex 15,8 e estech, als abizos foren rabblits  enmig de la mar. 9 L’anemich dix: «Yo  
Ex 15,19 los fills de Ysrael anaren per sech  enmig de la mar. 20 E pres Mariam, sor de  
Ex 22,11  açò, 11 lo sagrement deu esser  enmig d’ells que ell no estès la mà en la 
Ex 23,25  aygües, e que lleu la iniquitat d’ enmig de tu. 26 No serà axelade ne axorque 
Ex 24,16  e en lo VII dia cridà Moysèn d’ enmig de la nuu. 17 Era la spècia de  
Ex 24,18  fills de Ysrael. 18 E entrà Moysèn  enmig de la nuu e puyà en lo munt, e  
Ex 25,8  8 E feran a mi sentuari e habitaré  enmig de aquells, 9 entorn tota senblance  
Ex 28,1 ’t ton frara Aron ab sos fills, d’ enmig dels fills de Ysrael, per esser  
Ex 28,32  gonella de lo ephot tota blave, 32  enmig loch de la qual serà lo cabès, e  
Ex 29,45  axí com a sacerdots. 45 E habitaré  enmig dells fills de Ysrael e seré Déu d’ 
Ex 31,14  obra, perirà la ànima de aquell d’ enmig de son pobla. 15 VI dies farets  
Ex 32,26  cor ell hi consentí). 26 E estech  enmig del portal de la alberguada e dix:  
Ex 34,10  per ço que detriu lo pobla aquest  enmig del qual est les obres del Senyor  
Lv 16,16 testimoni qui és posat entra aquels  enmig de les sorts de les habitacions de  
Lv 17,4  qui escampa sanch, e axí perirà d’ enmig de son pobla. 5 E per amor de açò  
Lv 18,29 nenguna de aquestes coses perirà d’ enmig de son pobla. 30 »Guordau los meus  
Lv 19,8  e perirà la ànima aquella d’ enmig de son poble. 9 »Com segareu los  
Lv 20,3  contre aquell e tellaré aquell d’ enmig de mon pobble, per tant con haurà  
Lv 20,5 ell perquè fornicassen ab Maloch d’ enmig de son pobbla. 6 »L’ànima qui’s  
Lv 20,6  contre aquella e mataré aquella d’ enmig de son pobla. 7 »Santificau-vos e  
Lv 20,18 sua sanch, seran morts amendozos d’ enmig de son pobla. 19 »La llegesa de ta  
Lv 22,32 sant nom meu, perquè sia santificat  enmig dels fills de Ysrael. Yo sóm lo  
Lv 26,11 -heu. 11 Posaré lo meu tabernaccla  enmig de vosaltres e no us meynspresarà la 
Lv 26,25  les siutats, tramatré pastalència  enmig de vosaltres, e sareu lliurats en  
Ex 6,14  Rubèn, mayor nat de Yraell, foren:  Enoch, e Ffallí e Esrom [*]. 15 Aquests  
Ex 2,3 bova e enbraguaren-la de brach, e  enpaguntaren-la, e maséran-hi l’  
Ex 8,9  de tu e de la tua casa; mas  enperò elles romendran al flum fins a  
Ex 8,11  tua casa, e dels teus infans [*],  enperò elles romandran en lo flum. 12 E  
Ex 8,28  Déu vostre en lo desert; solament  enperò que no us na anets pus luyn, e  
Ex 8,29  e a sos serfs e a son poble demà;  enperò guorde’t que d’equí avant no  
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Ex 17,6  e axirà aygua que beurà lo poble;  enperò farràs aquella perquè n’isque. E  
Ex 21,19  ignosent aquell qui’l farí, enaxí  enperò que satisface en aquell les  
Ex 38,26  més, de DCIIIMªDL pesses. 26 Foren  enperò C quintàs de argent, dels quals  
Lv 1,8  són tallats seran demunt ordonats,  enperò lo cap e tot ço de dins, axí com la 
Lv 19,20  sia esclava, encara que sia nobla  enperò ab preu no rehamuda ni donada a  
Lv 26,44 mies lleys hauran viltingudes. 44 E  enperò com seran en la terra batallívol,  
Ex 3,15  dient: Aquest és a mi mon nom  enpertostemps, aquest és lo meu memorial  
Ex 14,13  d’equí avant no’ls veurets entrò  enpertostemps, 14 car nostre Senyor se  
Ex 19,9  lo poble en tu e que creguen tu  enpertostemps. E denuncià Moysèn totes  
Ex 21,6  ab una alena, e serà a ell serf  enpertostemps. 7 »E si algú vendrà sa  
Ex 28,29 santuari, en ramenbrance davant Déu  enpertostemps. 30 E posaràs en l’hossen  
Ex 31,16  lurs generacions; açò és covinensa  enpertostemps 17 entra mi e los fills de  
Ex 31,17  mi e los fills de Ysrael, e senyal  enpertostemps, cor en VI dies féu Déu lo  
Ex 40,13  serà en sacerdotaria profitós  enpertostemps. 14 E féu Moysèn totes les  
Lv 24,4  canalobre molt net seran posades  enpertostemps en prasència del Senyor. 5  
Ex 4,10  ço que tu has perlat. E he  enpetxade la bocha, e só tart de bocha e  
Ex 25,10  aquella haurà II colzes [*], e de  enpleza I colze e mig, e de alteza  
Lv 25,25  serà venuda. 25 »Si esent  enpobrit lo teu frara vendrà la sua  
Lv 18,30  foren devant vosaltres, e no siau  enpoŀluats en nenguna de aquelles coses.  
Lv 16,33  al tabernaccla del testimoni e  enquara a l’altar e als sacerdots e a l’ 
Lv 26,27  e no sareu sadollats. 27 »E si  enquare per aquestes coses no m’ohirets e 
Lv 14,35  ho-ha a saber al prevera e dirà:  “Enquax plaga de llebrozia és vist a mi  
Ex 15,9  lurs armes, e la mia ànima serà  enriquehida. Yo trauré lo meu coltell e  
Lv 10,11 no sant, e encare sutze e munda. 11  Ensanyarets als fills de Ysrael tots los  
Lv 19,14 lo sort ni posaràs, devant lo sech,  ensapeguador, mas tembràs lo Déu teu. Yo  
Lv 13,4 plaga en la cotna e la carn no serà  ensatade e la color dels pèls no serà  
Ex 16,15  los fills de Ysrael, digueren tots  ensemps: «Man hu?», qui vol dir: «Què és  
Ex 19,8  a ells. 8 E respòs tot lo poble  ensemps dient: –Tot ço que ha perlat  
Ex 21,3  muller, sa muller isque ab ell  ensemps. 4 E si son senyor darà a ell  
Ex 25,33 de nou en la una cama, e pom e flor  ensemps, e semblantment III pomets a  
Ex 25,35  les II astes en III lochs, que són  ensemps VI, qui ixen de una asta del  
Ex 26,3  3 Les V cortines seran juntes  ensemps, e les altres V seran atrecí  
Ex 26,3  e les altres V seran atrecí juntes  ensemps. 4 E faràs anses, ço és, a manera  
Ex 26,4  per ço que hom les pugua ajustar  ensemps. 5 En cascuna part de la cortina  
Ex 26,25  dèvan esser servades. 25 E seran  ensemps VIII taules, e lurs colones de  
Ex 28,22  cadenes d’or pur que s’ajusten  ensemps, 23 e dos anells d’or [*]. 24 [*] 
Ex 30,7  perlaré ab tu. 7 »E Aron perfumarà  ensemps sobra ell de odor suau, perfumarà  
Ex 36,2  a ells, e encara a tots los hòmens  ensemps als quals havia Déu donade  
Ex 36,13 anells d’or per ço que’s junyisen  ensemps e que fessen un tabernaccla, e fou 
Ex 36,17 unes, e L en les altres, per ço que  ensemps sa poguessen ajunyir. 18 E féu L  
Ex 36,30  angles, 30 per ço que fosen VIII  ensemps les taules e que haguessen XVI  
Ex 37,19  tres poms a manera de nou, ab flos  ensemps e ab liris; e en l’altra canó  
Ex 37,19  III poms a manera de nou, ab flos  ensemps e ab lliris; e aquesta matexa obra 
Ex 37,21  los canons per III lochs, que fan  ensemps VI canons qui partexen [*] asta,  
Ex 39,4  sots son regiment, 4 e II orlles  ensemps ajustades de cascun llats en les  
Lv 7,29  pasificabla al Senyor, ofira  ensemps son sacrifici [*]. 30 Tenent en la 
Lv 8,27  lo sèu e la cama dreta. 27 Tot açò  ensemps lliurà a Aron e a sos fills. Los  
Lv 13,45  porterà serà contexta ab lo caperó  ensemps, e clamar-s’ha al sacerdot 46  
Lv 14,24  de l’oli, e llevar-los-ha  ensemps, 25 e deguollarà l’enyell e de la 
Lv 16,27  les pells com la carn e los fems  ensemps. 28 E qualquequal cremarà açò,  
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Lv 16,12  e deguoll aquell. 12 E prenga lo  ensencer e unple’l de les brazes de l’  
Ex 25,38 de sa cara. 38 E ses cayelles e sos  ensencés sien d’or net. 39 Totes les  
Ex 27,3 sos telladors e ses giradores e sos  ensencés, e totes ses eynes d’eram. 4 E  
Ex 38,3  e mortés e llosses e semblants, e  ensencés, e tanalles. Tot açò féu de aram. 
Ex 30,7 per lo matí; com pendrà les llantes  ensendrà aquell, 8 e com allogarà aquellas 
Ex 35,3  qui farà en ell obra, morrà. 3 No  ensendràs foch en tots los vostros  
Ex 29,18  cap, 18 e ofarràs tot lo moltó ab  ensens sobra l’altar. Oferta és a Déu e  
Ex 30,34 e ònicha e càlbenum de bona odor, e  ensens bé lluent, aytant de la un com de  
Lv 2,1  e git demunt ella oli, e posa-hy  ensens, 2 e portar-la-ha als fills d’ 
Lv 2,2 lo puyn ple de sèmolla e oli e molt  ensens, e face lo prevera perfum sobra la  
Lv 2,15 Senyor. 15 E scamparàs demunt oli e  ensens posaràs demunt, cor oferta de  
Lv 2,16 és del far e de l’oli, e de tot l’ ensens, cor sacrifici és a Déu. 3,Tit  
Lv 4,35  e sia cremat sobra l’altar en  ensens a nostre Senyor, e prech per aquell 
Lv 5,11  e no meta en aquella oli, ni  ensens no n’hi pos gens, cor per peccat  
Lv 6,15  de sèmola mesclada ab oli e molt  ensens, lo qual sia posat sobra la sèmola, 
Lv 6,17  aquella és del Senyor. E ofiren l’ ensens en lo santo santorum, e serà axí  
Lv 7,25 sèu qui deu eser ofert al Senyor en  ensens perirà del seu pobla. 26 »E la  
Lv 10,1  ensensers e materen-hi foch e  ensens, e ofariren devant nostre Senyor  
Lv 16,12 tanent en la mà meta-hy timiama e  ensens, e entra oltra lo vel, ço és, ultra 
Lv 10,1  fills de Aron, prenguéran llurs  ensensers e materen-hi foch e ensens, e  
Ex 37,23  féu atressí VII llànties [*] e sos  ensensés d’or net. 24 E pasava lo  
Ex 4,12 are vé e yo saré en la tua bocha, e  ensenyar-t’he què perlaràs. 13 E aquell 
Ex 24,12  que escriví per ço que’ls  ensenyas als fills de Ysrael. 13 E  
Ex 18,20  a Déu [*], 20 e stablex hòmens que  ensenyen lo manement de Déu, e la manera  
Lv 19,31  encantadós ni dels ýdolas res no  enserqueu, que no siau poŀluats. Yo són lo 
Ex 26,33  IIII colones de argent. 33 E serà  enserrat aquest cobriment ab corbayons d’ 
Lv 8,21  budells e los peus, e l’ariet tot  ensès sobre l’altar per ço com era  
Lv 1,17  les ales de aquell, ne no  ensetarà ne ab ferra partirà aquella; e  
Lv 15,23 vestedures, e llavat ab aygua, serà  ensutsat tro al vespra. 24 E si l’homa  
Lv 19,29  filla, perquè no astiga sutze ne  ensutza la terra e sia purificat. 30 »Los  
Lv 21,1  de Aron e direts ha ells: »No s’ ensutza lo sacerdot en los morts de la sua 
Lv 7,20  net sia menyat d’ella. 20 E ànima  ensutzada qui menyarà de les carns de la  
Lv 11,37 ·n cauran sobra la samensa, no serà  ensutzada aquella. 38 E si a algú serà  
Lv 11,38  per la morteÿna, aquí matex serà  ensutzada. 39 »Si algun animal és mort de  
Lv 13,49  49 si d’alba o roge màcula serà  ensutzada, per llepra serà tinguda e sia  
Lv 11,32  sia tingude en aygua, com serà  ensutzade entrò al vespra, e axí aprés  
Lv 18,25  25 de les quals la terra és  ensutzade, de la qual yo los lurs peccats  
Lv 21,14  muller nina; 14 viuda ne rebuyade,  ensutzade ne publica no la pendrà, sinó  
Lv 11,29  coses seran comtades entra les  ensutzades e de aquelles qui’s moven en  
Lv 11,36  de les morteÿnes, aquelles seran  ensutzades. 37 E si’n cauran sobra la  
Lv 18,24  aquestes coses en les quals són  ensutzades totes les gens universalment,  
Lv 5,3  home segons totes les sutzures que  ensutzar solen e li serà oblidat e puys ho 
Lv 7,21  le bèstia o la cosa de l’homa qui  ensutzar pot e menyarà de aquesta matexa  
Lv 21,23  s’acost a le are, car màcula ha e  ensutzar no deu lo santuari meu. Yo sóm lo 
Lv 15,24  e en tots llochs on ell dormirà  ensutzarà. 25 »Ffembra qui per molts dies  
Lv 21,4 4 e ab lo príncep de la terra no s’ ensutzarà. 5 No’s rauran lo cap ni la  
Lv 21,11  lo para de sert seu ni mara no s’ ensutzarà; 12 ni s’axirà dels sants  
Lv 15,31 que no muyren en llurs llegeses com  ensutzaran lo meu tabernacla que és entre  
Lv 22,15  al sacerdot al santuari. 15 »E no  ensutzaran les coses santificades dels  
Lv 18,27  terra que foren devant vosaltres e  ensutzaren aquella. 28 Guordau, donchs,  
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Ex 20,25  llevaràs tayant sobre aquell, serà  ensutzat. 26 »No pugs per escalons a l’  
Lv 11,26  inmunda; qui toquarà aquell serà  ensutzat. 27 E qui anirà sobre ses palmes  
Lv 11,27 tocarà la morteÿna de aquells, serà  ensutzat entrò al vespra. 28 E qui  
Lv 11,32  sobre ells que sien morts serà  ensutzat, axí vaxell de fust o vestiment o 
Lv 11,33  cosa de aquelles haurà astat serà  ensutzat, e per amor de açò deu esser  
Lv 13,30  cuyr e en ell cabels roigs menuts,  ensutzat és, cor llepra del cap és o de la 
Lv 13,51  la llepra o si perseverarà, per  ensutzat serà jutgat lo vestiment e tot ço 
Lv 15,10  qui sofer flux de sperma serà  ensutzat entrò al vespra; e qui porterà  
Lv 15,13  qui de aquesta manera de pasió era  ensutzat, nombrarà aprés VII dies de la  
Lv 15,21  los dies del departiment seu serà  ensutzat. 22 E qui toquarà lo llit de  
Lv 15,26  lo loch on dormirà e un siurà serà  ensutzat, 27 e qui toquarà ella serà  
Lv 15,27  27 e qui toquarà ella serà  ensutzat, e llevarà la sua vestimenta, e  
Lv 17,15  e si matex ab aygua, e serà  ensutzat fins al vespra. E per aquest orde 
Lv 18,20  ni ab mesclament [*] no seràs  ensutzat. 21 »De la tua sament, fill o  
Lv 20,3  de la sua sament a Maloch e haurà  ensutzat lo meu santuari e haurà poluÿt lo 
Lv 22,9 múyran en lo santuari com l’hauran  ensutzat. Yo sóm lo Senyor qui santifique  
Lv 15,32  de flux de sperma, e qui són  ensutzats per jaure ab fembra, 33 e de  
Lv 22,2  dels fills de Ysrael, e no  ensutzen lo nom dels santifiquats a mi que 
Ex 31,14  qui santifich a vós. 14 [*] E qui  ensutzerà aquell, de mort morrà; e qui  
Lv 11,44  Siats sants, cor yo sóm sant. No  ensutzets les vostres ànimes en totes les  
Lv 22,32  aquells. Yo sóm lo Senyor. 32 No  ensutzeu lo sant nom meu, perquè sia  
Ex 28,11  11 Per obra d’antallador [*]  entallaràs en les pedres los noms dels  
Ex 7,17  vet què diu nostre Senyor: En açò  entanes que yo sóm Senyor. Vet que yo fir  
Ex 31,3 l’esperit de Déu e da saviesa e de  entaniment e de sciència en tota obra 4  
Ex 36,1  savis als quals Déu donà savieza e  entaniment que sabessen fer la obra de  
Ex 39,14  or [*]. 14 E havie-hy XII pedres  entellades, on éran escrits los noms dels  
Ex 39,6  encastades en or, e en elles éran  entellats [*] los noms dels fills de  
Lv 4,14  de nostre Senyor, 14 e puys  entendrà son peccat, ofira un vadell per  
Lv 5,4  sa paraula oblidadement e aprés  entendrà la arrada, 5 face panetència per  
Lv 5,17  nostre Senyor veda en la llig, e  entendrà la cosa del peccat per la sua  
Ex 4,10 perler, e de aquests III dies yo no  entendria ço que tu has perlat. E he  
Ex 35,31  sant de Déu e de saviesa e de  enteniment e de sciència en tota doctrina, 
Ex 7,24  24 E cavaren los agipcians  entorn del flum per trobar aygua que  
Ex 19,12  poble. 12 E ordonaràs tot lo poble  entorn e diràs-los: “Guordats-vos que  
Ex 25,9  e habitaré enmig de aquells, 9  entorn tota senblance del tabernacle que  
Ex 25,11  una corona, un cercle d’or tot  entorn, 12 e IIII sercles d’or, los quals 
Ex 25,24 or net. E faràs a ella alredor, tot  entorn en aquell orla d’or 25 tot entorn  
Ex 25,25  entorn en aquell orla d’or 25 tot  entorn faràs un sercla qui l’aur romendrà 
Ex 27,17  17 Totes les colones de la cort  entorn seran vestides d’argent, e lurs  
Ex 28,32  loch de la qual serà lo cabès, e  entorn serà d’ell com a ora d’esberch  
Ex 28,33  als peus de aquell guonella, tot  entorn, faràs magranes de blau e de porpre 
Ex 28,33  color vermella sobre los talabans  entorn [*], 34 e magranes d’or e  
Ex 29,20  la sanch gitaràs desobra l’altar  entorn. 21 E pendràs despuix de la sanch  
Ex 30,3  axí dedins com per les espatlles  entorn d’ell e los corns, e faràs a ell  
Ex 30,3  corns, e faràs a ell sercla d’or  entorn 4 e dos anells d’or sots lo sercla 
Ex 30,12  la suma dels fills de Ysrael  entorn lur nombra, daran cascú preu per  
Ex 37,2  2 E féu a’quella un cercla d’or  entorn, 3 e fermà IIII anells d’or per  
Ex 37,6  -la. 6 E féu una claustra tot  entorn de pur aur, e havia de llonch II  
Ex 37,11  E féu a ella orla de or pur tot  entorn, 12 en la qual orla havia corona e  
Ex 37,12  corona e cercla tot d’or [*], tot  entorn, de ampla de IIII dits, e sobra  
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Ex 37,26  net, son terrat e ses parets tot  entorn e sos corns. 27 E féu axí una  
Ex 37,27  27 E féu axí una corona d’or tot  entorn, e II anells d’or sobra la corona  
Ex 38,20  del tabernacla e de la cort  entorn foren de aram. 21 E aquests són los 
Ex 39,21  part contra lo mig, e havia orla  entorn per ço que no s’esquinsàs. 22 E  
Ex 39,23  en l’estrema part de la guonella  entorn. 24 E los cascavells d’or e les  
Ex 40,31 Senyor. 31 E fonch dressat lo palau  entorn del tabernacla, e l’altar fonch  
Lv 1,5  la sanch de aquell gitant  entorn de l’altar qui és devant la porta  
Lv 1,11  la sanch de aquell sobra l’altar  entorn, 12 e depertesquen los menbres e lo 
Lv 3,2  Aron, sacerdots, scampen la sanch  entorn de l’altar, 3 e ofiren de la  
Lv 3,8  los fills de Aron scampen la sanch  entorn de l’altar, 9 e puys ofiren la  
Lv 3,13 los fills de Aron escampen la sanch  entorn de l’altar, 14 e pendran [*]  
Lv 3,17  tot no mengerets, e lo grex qui és  entorn del pits e aquell qui pengen los  
Lv 7,2  e la sanch de aquell sia escampade  entorn de l’altar. 3 E ofiren de la coha  
Lv 8,15  dit e tenyí los corns de l’altar  entorn. E com l’hach sentificat, escampà  
Lv 8,19  la sanch d’equell sobre l’altar  entorn. 20 E l’ariet desmenbrà per  
Lv 8,24  lo romanent gità sobra l’altar  entorn. 25 E lo sèu e la coha e tot lo  
Lv 9,12  sanch d’aquell, la qual él buydà  entorn de l’altar e desobra. 13 E lo  
Lv 9,18  la qual escampà sobra l’altar  entorn. 19 E lo sèu [*] e la coha de l’  
Lv 12,5  serà no nèdea per II setmanes,  entorn lo gitament de les sues mèstrues, e 
Lv 25,44 sien a vosaltres de les nasions que  entorn de vosaltres són 45 e dels  
Ex 30,32  Carn de homa no sia untade d’ell.  Entorn la compozició d’ell no farets  
Ex 4,21  mà. 21 E dix Déu a Moysèn: –Com t’ entornaràs en Agipta, vejes tots senyals  
Ex 33,11  homa a son amich. E com ell s’ entornave a le posade, son ministre Jozuè, 
Ex 8,23  de la terra, 23 e posaré divisió  entra lo meu poble e lo teu. E demà serà  
Ex 9,24 e fo pedruscade e foch esconprenent  entra la pedruscade, e fo en ten gran  
Ex 14,20  e inlluminave’ls de nit, axí que  entra ells tota la nit clerayà, e en  
Ex 21,35  vènan lo bou aquell e depertèsquan  entra si [*]. 36 E si sabia son senyor que 
Ex 24,14 romendran ab vós Aron e Hur, cor si  entra vosaltres nexaran castions,  
Ex 26,33  del testament, la qual depertirà  entra la santadat e entre lo sant dels  
Ex 26,36  a le porta de la tenda, per un hom  entra en lo tebernacle, de blau e de  
Ex 28,28  que sia feta e romangue la juntura  entra ll’hossen e lo ephot, e vet que no  
Ex 31,13 disapte meu colguats, cor senyal és  entra mi e vós en les vostres generacions, 
Ex 31,17  açò és covinensa enpertostemps 17  entra mi e los fills de Ysrael, e senyal  
Ex 39,3 or, e cusiren-les ab fill qui fos  entra blau e entra la porpra e entra la  
Ex 39,3 -les ab fill qui fos entra blau e  entra la porpra e entra la color vermella  
Ex 39,3  fos entra blau e entra la porpra e  entra la color vermella e entra lli, per  
Ex 39,3  porpra e entra la color vermella e  entra lli, per ço que fessen obra brodade  
Ex 39,23  cascavells de or munde que posaren  entra les magranes en l’estrema part de  
Ex 40,7 l’holocaust. 7 E metràs lo pitxell  entra l’altar e lo tabernacla, e umplir- 
Lv 10,10 per ço que hajats sciència de triar  entra sant e no sant, e encare sutze e  
Lv 10,16  lo Senyor. 16 E com Moysèn serquàs  entra aquestes coses lo boch cremat qui  
Lv 11,29 totes aquestes coses seran comtades  entra les ensutzades e de aquelles qui’s  
Lv 12,4  e no toch nenguna cosa santa ni  entra en lo sentuari entrò que sien  
Lv 14,36  coses de la sua casa abans que ell  entra en aquella e que veja si alguna  
Lv 14,36  la cosa qui en la casa és, e puys  entra lo prevera en la casa per ço que  
Lv 16,2 dix: –Parla a Aron ton frare que no  entra null temps en lo santuari qui és  
Lv 16,12 la mà meta-hy timiama e ensens, e  entra oltra lo vel, ço és, ultra la  
Lv 16,16  del testimoni qui és posat  entra aquels enmig de les sorts de les  
Lv 16,29  nadiu com l’estrayn qui peregrina  entra vós; 30 en aquest dia és perdó  
Lv 17,12  encara los estrayns qui peregrinen  entra vós. 13 »Qualsevol homa dels fills  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

391 
 

Lv 18,26  con lo conrrehador qui és pelagrí  entra vosaltres, 27 car totes aquestes  
Lv 19,33  en la vostra terra e estarà  entra vosaltres, no l’esquarnisquau, 34  
Lv 19,34  no l’esquarnisquau, 34 mas sia  entra vosaltres †or† de aquí era nadiu, e  
Lv 20,14 elles; no romendrà tan lleig peccat  entra vosaltres. 15 »Qui ab bèsties ni ab  
Lv 21,23  és la hora que dintre lo vel no  entra ni s’acost a le are, car màcula ha  
Lv 22,18  e dels estrangers qui habiten  entra vosaltres e presentaran la sua  
Lv 24,10  engendrat havia de un hom agipcià  entra los fills de Ysrael, barallà’s en  
Lv 24,22  sia ponit. 22 »E agual juý sia  entra vosaltres, vulles que sia palagrí o  
Lv 25,45 dels estrangers qui van palegrinant  entra vosaltres o de aquells qui nats  
Lv 26,12  la mia ànima, 12 caminaré  entra vosaltres e saré vostro Déu, e  
Lv 26,38  contrestar no porà. 38 Parireu  entra les gens, e la terra batallívol vos  
Lv 26,45  e lleys les quals donà lo Senyor  entra si e entra los fills de Ysrael en lo 
Lv 26,45 les quals donà lo Senyor entra si e  entra los fills de Ysrael en lo mont de  
Ex 9,1  VIIIIº 1 E dix Déu a Moysèn:  –Entra a Farahó, e parle a ell e dix: “Açò 
Ex 10,1  Capítol X 1 E dix Déu a Moysèn:  –Entra a Faraó, cor yo he enduraït lo seu  
Ex 21,3 grat. 3 E ab aytal vestedura com hi  entrà e ab aytal n’isque. E si havia  
Ex 24,18  devant los fills de Ysrael. 18 E  entrà Moysèn enmig de la nuu e puyà en lo  
Lv 9,23  pasificables, devellà, 23 e  entrà Moysèn e Aron en lo tabernacla del  
Ex 40,8 l’has d’aygua. 8 E sircundiràs la  entrada de la tenda e la place de aquella. 
Ex 15,19  per tostemps e oltra. 19 E és  entrade la cavellaria de Farahó ab  
Ex 38,8  a le porta del tabernaccla, a le  entrade. 9 E [*] era la tenda en la playe  
Ex 38,14 fonaments, una a cascun llats de la  entrade del tabernacla. 15 E de la [*]  
Lv 20,22  terra no us vomite en la qual sou  entradors e deveu habitar. 23 No vullau  
Lv 7,3 de la coha e lo grex qui cobren les  entràmenes 4 e abdozos los ronyons, e lo  
Lv 8,16  16 E lo sèu qui era sobra les  entràmenes e sobre lo fetge e sobre los  
Lv 4,7  de l’altar de l’holocaust en lo  entrament del tabernaccla. 8 E lo sèu del  
Ex 33,9  al venir de sa tenda. 9 E ell  entrant en lo tabernacla del fermament,  
Ex 18,20  colre, e la via per la qual deguen  entrar, e le obre que deguen fer. 21  
Ex 28,29  hossen del juý sobra son pits com  entrarà en lo santuari, en ramenbrance  
Ex 28,30  que seran en lo pits de Aron con  entrarà devant nostra Senyor; e portarà  
Ex 28,35  per ço que sia oït son so com  entrarà e axirà en lo sentuari devant  
Lv 14,44  posada, 44 e com lo secerdot hi  entrarà e veurà que la llepra hi serà  
Lv 14,48  vestimenta. 48 »E com lo prevera  entrarà en la casa e veurà la llepra  
Lv 16,26  e son cors en aygua, e axí  entrarà en la albergada. 27 E lo tor e lo  
Lv 16,28  e sa carn ab aygua, e axí  entrarà en la albergada. 29 »E açò serà a  
Ex 8,4  e a tu e a ton pobla e a tos serfs  entraran les granotes.” 5 E dix Déu a  
Ex 29,30  serà custitució de sos fills qui  entraran en lo tabernacla del testament,  
Ex 3,18  e de mel.” 18 E ogen la mia veu, e  entraràs tu e los vells de Yraell al rey  
Ex 23,27  e auciuré tot lo poble al qual tu  entraràs, e tots tos anemichs daré en ta  
Ex 11,4  diu nostre Senyor: “En la [*] nit  entraré en Agipte 5 e morran tots los  
Ex 1,1  ab Jacob, cascú ab sa casade hi  entraren: 2 Rubem, Simeon, Lleví, Judàs, 3 
Ex 1,5  5 E foren totes les ànimes que hy  entraren de la cuxa de Jacob LXXV ànimes.  
Ex 5,1  5,Tit Capítol V 1 E aprés açò,  entraren Moysèn e Aron devant Farahó e  
Ex 10,3  yo sóm lo Senyor Déu vostra. 3 E  entraren Moysèn e Aron a Farahó, e  
Lv 10,5 fora de la albergada. 5 E mantinent  entraren e praseren-los axí com jeyen,  
Lv 21,5  rauran lo cap ni la barbe ni faran  entratallaments en llur carn. 6 Sants  
Ex 35,33  en aur e en argent e en aram, 33 e  entratallar pedres, e en obra de fusta. E  
Ex 28,9  de unicla e escriuràs, ço és,  entratallaràs en elles los noms dels fills 
Ex 28,36  una llauna d’or pur, en la qual  entratallaràs la obra del solament sant de 
Lv 14,34 Moysèn e Aron dient: 34 –Com serets  entrats en terra de Canahan, la qual yo  
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Lv 19,23  li lo seu peccat. 23 »Quant serets  entrats en la terra e haureu plentats en  
Ex 10,2  E de totes aquelles coses que són  entravengudes en Agipte, e los meus  
Ex 9,4  4 E féu Déu grans maravelles  entre les possecions de Ysrael e les  
Ex 11,7  miracles depertí nostre Senyor  entre los agipcians e los fills de  
Ex 12,16  e no farets nenguna obra  entre vós, acceptats aquells qui són  
Ex 12,30  tots aquells de Agipte, e fou nade  entre ells gran clamor en Agipte, car no  
Ex 12,31  -los: –Llevats-vos e axits d’ entre mon poble, vós e los fills de  
Ex 12,49  nadiu e al palagrí e a l’habitant  entre vós. 50 E faeren los fills de Ysrael 
Ex 13,16  mà, e quax senyal de ramenbrament  entre tos ulls, de açò que ab mà fort te  
Ex 14,2  per la ragió de Fiayrot, qui és  entre Maachdell e la mar, contre  
Ex 14,20  una colona de nuu [*]; 20 e stech  entre la posade dels fills de Ysrael e los 
Ex 16,1  en lo desert de Sin, al qual és  entre Helín e Sinaý, en lo XV dia del mes  
Ex 26,33  qual depertirà entra la santadat e  entre lo sant dels sants. 34 »E posaràs la 
Ex 29,46 terra de Agipta per ço que estigués  entre ells. Yo só lo Senyor Déu d’ells.  
Ex 30,18  basí per llevar, e posaràs aquell  entre lo testimoni del tabernacla e altar. 
Ex 32,25  la qual cosa ell lo costituí nuu  entre los estranys, (per ço cor ell hi  
Lv 11,4  altres, no menyarets de aquella, e  entre les inmundes reputats aquella. 5 »E  
Lv 13,15  ell per inmunda e serà contat  entre los no nèdeus, cor la carn viva e la 
Lv 15,31 ensutzaran lo meu tabernacla que és  entre ells. 32 Aquesta é la lley de  
Lv 17,10  privat o estrayn qui peregrín  entre vosaltres, si menyarà sanch, yo  
Lv 21,10 serà cremada. 10 »Lo sacerdot mayor  entre sos frares, lo qual ab l’oli sant  
Lv 25,33  en llochs de possecions són  entre los fills de Ysrael, 34 e les viles  
Lv 26,30 les vostres ýdoles trancaré; caureu  entre les caygudes de les vostres ýdoles,  
Ex 6,11  10 E perlà Déu a Moysèn dient: 11  –Entre e parla a Farahó, rey de Egipta,  
Lv 6,5  ço que per enguan volia retenir,  entreguament, e la sinquena part més al  
Ex 23,28 aveu e cananeu e hateu abans que tu  entres. 29 »No gitaré ells devant la tua  
Ex 33,3  e’ls eveus e’ls gebuseus, 3 e  entres en terra fluent de mel e de llet.  
Ex 34,9  gràcia devant tu, prec-ta que  entres ara ab nós, cor aquest pobla és de  
Ex 26,21  XX taules, 21 e aquestes hauran  entresí XL colones de argent, IIs a  
Lv 26,39 si de aquests nenguns na romandran,  entresquar-s’han en lurs malvestats en  
Lv 13,22  lo prevera per VII dies; 22 e si  entretant esclatarà lo cuyr, porà jutyar  
Ex 7,16  ço que sacrifich en lo desert; e  entrò are no l’has volgut oir. 17 E per  
Ex 9,18  despuys que fo fundade la terra  entrò en aquest present temps. 19 Donques, 
Ex 10,26  nós no sebem què degam sacrificar  entrò que’l loch siam pervenguts. 27 E  
Ex 11,5  de Farahó, sayent sobra son citi,  entrò al primer nat de la serventa que és  
Ex 11,7  Ysrael no morrà un ca, de l’home  entrò a le bèstia, per ço que sàpien [*]  
Ex 12,6 e de les ovelles. 6 E servats-los  entrò al XIIII dia del mes aquest, e  
Ex 12,12  en la terra de Agipte, de l’home  entrò a le bèstia, e en tots los déus de  
Ex 12,15  qui menyarà llevat, del primer dia  entrò al VIIè. 16 Lo primer dia e al segon 
Ex 12,18  en lo vespra, menyarets l’alís  entrò a XXI dia de aquell mes matex, a  
Ex 12,22  fora de la porta de la sua case  entrò al matí, 23 car Déu pessarà per  
Ex 12,24  llegítima a tu e a tos fills  entrò anpertostemps. 25 E con intrarets en 
Ex 13,15  Agipte, del primer nat dels hòmens  entrò al primer nat de les bèsties. E per  
Ex 14,13  temps d’equí avant no’ls veurets  entrò enpertostemps, 14 car nostre Senyor  
Ex 14,28  en la mar, que no’n romàs d’ells  entrò a I. 29 E los fills de Ysrael  
Ex 15,16  fets no movents axí com a pedra,  entrò que’l teu poble sia passat, [*] lo  
Ex 16,23 E açò que us sobrerà, estoyats-ho  entrò a demà. 24 E faheren-ho axí com  
Ex 16,35  menyaren la magne per XL anys  entrò que vingueren en terra habitable, e  
Ex 16,35  terra habitable, e aquest menyaren  entrò que vingueren a les fins de la terra 
Ex 17,12  dellà. E foren ses mans alsades  entrò al sol sa quolguava. 13 E aflequí  
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Ex 23,18 No romendrà lo grex de la mia festa  entrò al matí. 19 Les promícies de ta  
Ex 23,30 poch a poch scamparé ells devant tu  entrò que muntipliquets e posseïsquats la  
Ex 23,31  los teus térmens de la Mar Roja  entrò a le mar dels palestins, e del  
Ex 23,31 le mar dels palestins, e del desert  entrò al flum. E lliuraré en les vostres  
Ex 24,14  dix als vells: –Esperats-vos ací  entrò que tornem a vós. E romendran ab vós 
Ex 26,28 ’s meten per miganes taules demont  entrò demont. 29 E totes aquestes posts  
Ex 27,5  la ara de l’altar, e serà la ret  entrò a le meytat de l’altar. 6 E faràs  
Ex 28,42  lur verguonya, e de lurs llonbles  entrò a les cuxes. 43 E usaran aquells  
Ex 29,34  les carns consagrades e dels pans  entrò al matí, cremaràs lo romanent ab  
Ex 32,20 fet e cremà’l en foch e molch-lo  entrò que fon ben manut, e scampà-lo  
Ex 32,27  e anats e tornats de la una porta  entrò a l’altre per mig de la albergada.  
Ex 33,22  pedra, e tendré-ta la mia destra  entrò que trespàs, 23 e pendré la mia mà,  
Lv 6,9  Cremarà en l’altar la nit  entrò al matí, e lo foch serà en aquell  
Lv 8,33  tabernaccla no axirets VII dies,  entrò al dia que sia complit lo temps de  
Lv 11,24  serà enzutzat e no serà nèdeu  entrò al vespra. 25 E si serà nesseçària  
Lv 11,27  morteÿna de aquells, serà ensutzat  entrò al vespra. 28 E qui aporterà de  
Lv 11,32  en aygua, com serà ensutzade  entrò al vespra, e axí aprés seran  
Lv 11,39  llur morteÿna toquarà serà inmunda  entrò al vespra. 40 E qui mengerà de  
Lv 11,40  la sua vestedura e serà inmunda  entrò al vespra. 41 »E tot ço que grepona  
Lv 12,4  cosa santa ni entra en lo sentuari  entrò que sien complits los dies de la sua 
Lv 13,12  e cobrirà tota la carn, del cap  entrò als peus, açò serà a vista dels ulls 
Lv 14,46  dementra és tenquade, serà inmunda  entrò al vespra; 47 e qui dormirà en  
Lv 15,10  sofer flux de sperma serà ensutzat  entrò al vespra; e qui porterà alguna cosa 
Lv 15,11 e llevats ab aygua, seran no nèdeus  entrò al vespra. 12 E vaxell de terra que  
Lv 15,18  -s’ha ab aygua e serà no nèdeha  entrò al vespra. 19 »E fembra qui de son  
Lv 15,20  qui toquarà ella serà no nèdeu  entrò al vespra; 21 e lo lloch on dormirà  
Lv 15,27  ell, llevat ab aygua, serà inmunda  entrò al vespra. 28 »E si cessarà lo flux  
Lv 22,4  coses que santifiquades són a mi  entrò a tant que sia guorit. Qui toquarà  
Lv 25,22  los fruyts fins al novèn ayn;  entrò a tant que les coses novelles  
Lv 26,40  pares e seus seran aflagits, 40  entrò que’s peniden de llurs malvestats e 
Lv 26,41  a ells en la terra batallívol  entrò a tant que’s don verguonya la  
Ex 10,3  nostre Senyor, Déu dels hebreus:  “¿Entrò a quant no vols esser sotmès a mi? 
Ex 16,28 ·n trobaren. 28 E dix Déu a Moysèn:  –¿Entrò a quant no volran guardar los meus 
Ex 1,13  opromien-los e escarnien-los e  envayaven-los, 14 e en amargor aportaven 
Ex 34,24  tu e axamplaré ton terma, nengú no  envegarà la tua terra, e tu, puyant,  
Ex 36,19  a la tenda, de pells de moltons  envermellides, e altra cubertor que  
Ex 10,16 peccat a nostre Senyor Déu vostre e  envers vós. 17 Prech-vos que perdonets a 
Lv 19,13 romandrà lo treball de ton llogater  envers tu fins al matí. 14 No maleyràs lo  
Lv 25,36  perquè pugua viura lo teu frara  envers tu. 37 La tua picúnia no donaràs a  
Lv 25,40  serà, fins l’ayn jubileu servirà  envers tu, 41 e aprés n’exirà ab sos  
Lv 26,28  mi, 28 yo iré ab furor contrària  envers vosaltres e corregir-vos-he de  
Ex 24,5 títols per XII trips de Ysrael. 5 E  envià per jóvens dels fills de Ysrael, e  
Ex 12,33  E esforçà’s Agipte de cuytar e de  enviar-los-ne fore de la terra dient:  
Lv 16,21 la pregària sobre lo cap de aquell,  enviar-lo-n’ha al desert per la mà de 
Ex 33,12  pobla, e no fas a saber a mi quals  enviaràs ab mi. E tu diguist que’ls ma  
Ex 23,27  de tos dies. 27 »E la mia terror  enviaré devant tu, e auciuré tot lo poble  
Ex 23,28  anemichs daré en ta servitut; 28 e  enviaré la vespa devant tu, la qual  
Ex 12,5  a menyar l’anyell. 5 E serà l’ enyell mascle, sens màcula e tenrre, e  
Lv 14,12  del testimoni, 12 e pendrà l’ enyell e oferrà’l per la colpa, e lo  
Lv 14,13  devant Déu. 13 E deguollarà l’ enyell là on solen deguollar la oferta per 
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Lv 14,25  -ha ensemps, 25 e deguollarà l’ enyell e de la sanch de aquell posarà  
Lv 11,24 toquarà mortaÿnes de aquelles, serà  enzutzat e no serà nèdeu entrò al vespra.  
Ex 16,36  la magne era la Xª part de un  ephí, ço és, sister. Ex 17,Tit Capítol  
Lv 5,11  per son peccat la Xª part d’un  ephí, ço és, un cister, de sèmola, e no  
Ex 25,7  e pedres presioses per adornar  ephot e encare la racional. 8 E feran a mi 
Ex 28,12  las-has sobre les spatlles de l’ ephot, pedras de ramenbransa als fills de  
Ex 28,15 obra brodade, axí com la obra de l’ ephot. Faràs ell d’or e de blau e de  
Ex 28,25  llats sobre los musclos que l’ ephot rreguorda. 26 E faràs dos anells d’ 
Ex 28,26 hossen, sobra la ora que apar de l’ ephot en la ragió dels muscles e defora.  
Ex 28,28  la juntura entra ll’hossen e lo  ephot, e vet que no’s depertesquen. 29 E  
Ex 28,31  31 »E faràs la gonella de lo  ephot tota blave, 32 enmig loch de la qual 
Ex 29,5 la guonella del lli e lo pali de l’ ephot e l’hossen, †e adobaràs ells en  
Ex 29,5 †e adobaràs ells en adobament de l’ ephot†, 6 e matràs la sàvena sobra son cap 
Ex 35,9 presioses a adornar lo hossen e ll’ ephot. 10 »E qualquequal que sia savi  
Ex 39,7  los llats sobra los muscles de l’ ephot per remenbranse dels fills de  
Ex 39,8  lo hossen de obra nobla axí com lo  ephot, d’or, blau e de porpre e de color  
Ex 39,18 spatles avall, e junyían-se en lo  ephot, e axí era en cascun musclo. 19 E de 
Ex 39,20  20 E féran una guonella sobre lo  ephot, de obra de tixedor mesclat de blau, 
Lv 8,7  a ell lo pali e demunt li donà lo  ephot, 8 e senyí a ell ab cordes de l’  
Lv 8,8  8 e senyí a ell ab cordes de l’ ephot, e ab aquelles adobà l’hossen, en  
Ex 37,22 partexen [*] asta, 22 e les flos d’ equel canó mateix, e de tots los altres  
Ex 12,46  e no traurets de la carn d’ equell defora, ne no trenquarets os de  
Ex 28,24  anells qui són en los màrgens d’ equell, 25 e aquelles matexes cadenes de  
Lv 6,23  de foch, e nagú no manuch d’ equell. 24 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 8,14  posaren les mans sobre lo cap d’ equell, 15 e deguollà aquell. E pres  
Lv 8,15  escampà la sanch en lo fonament d’ equell. 16 E lo sèu qui era sobra les  
Lv 8,19  aquell e escampà la sanch d’ equell sobre l’altar entorn. 20 E l’  
Lv 8,22  les llurs mans sobra lo cap d’ equell Aron e sos fills. 23 E com l’hach  
Lv 9,9  e gità lo romanent al fonament d’ equell. 10 E lo sèu e los ronyons e la  
Lv 19,2  de Ysrael e a tota la conpanya d’ equell e diràs a ells: »Sants siau, car yo 
Lv 14,37  37 E con veurà en les parets d’ equella la plaga verda o vermella e la lur 
Ex 34,15  No tallaràs fermament ab nengú d’ equelles ragions, ne forniqueràs ab llurs  
Lv 2,12  12 Les premícies tan solament d’ equelles ofertes offarrets e lurs dons, e  
Lv 14,56  lluent e de diverses colós d’ equelles 57 ab què’s pugua conèxer qui és 
Ex 28,12  Ysrael; e portarà Aron los noms d’ equells devant nostre Senyor, e sobra  
Ex 28,38  Aron, e portarà les iniquitats d’ equells qui offerran, e santificarà los  
Ex 29,28  de sacrificis pasificables d’ equells qui oferen a nostro Senyor. 29 »E  
Lv 11,35 35 Qualque cosa de les morteÿnes d’ equells serà toquada serà inmunda en caure 
Lv 20,13 parlar: de mort múyran; la sanch d’ equells sia sobra ells. 14 »Qui sobre la  
Ex 20,17  son bou ni son aze, ne res que d’ equels sia. 18 E tot lo poble ohí les veus 
Ex 29,13 lo grex d’amdozos los royons, e d’ equest perfumaràs lo tabernacla; 14 e la  
Ex 30,25  E configiràs tot açò, e untaràs d’ equest ungüent d’oli sant qui serà axí  
Ex 33,15  no vas ab nós, no’ns tragues d’ equest [*], 16 cor ¿con poríam nós saber,  
Ex 5,7 e als altres del poble dient: 7 –D’ equí avant no donets gens de palla al  
Ex 8,29 poble demà; enperò guorde’t que d’ equí avant no fallesques que no lexs anar  
Ex 9,28 anar vós e que en nenguna manera d’ equí avant no romanguats. 29 E dix Moysèn: 
Ex 10,8  al Déu vostre per ço que d’ equí avant no peresca [*]. 9 E dix Moysèn: 
Ex 10,28 -te devant mi, e guarde’t que d’ equí avant no veges la mia cara, cor en  
Ex 10,29  serà fet com has perlat, cor d’ equí avant no veuré la tua cara. 11,Tit  
Ex 14,13  que are vets, null temps d’ equí avant no’ls veurets entrò  
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Ex 34,3  bous no pasturen en aquell, ni d’ equí avant. 4 E tallà II taules de pedra  
Lv 17,7  odor de suavitat al Senyor. 7 E d’ equí avant no deguollen nengunes  
Lv 22,27  de la mara llur, e al VIIIè dia d’ equí avant presentar sa porà al Senyor; 28 
Lv 26,31  vostres santuaris ni rabré d’ equí avant la odor molt suau, 32 i  
Lv 27,7  III. 7 Lo LXè ayn lo mascla d’ equí avant donarà XV sicles; la fembra X.  
Ex 1,5  de Jacob LXXV ànimes. E Josep ya  era en Agipta. 6 E morí Josep e tots sos  
Ex 2,11  qui batia un de sos frares, qui  era hebreu, 12 e guordà deçà e dellà, e  
Ex 4,7  hy e trach-le’n sane axí com s’ era debans. 8 –E serà si no creuran a tu e 
Ex 8,15  -les. 15 E viu Faraó que dat li  era rapòs; fo agreuyat en son cor e no oý  
Ex 9,7 ·n parí nengú. 7 E tremès Farahó si  era mort nengú del bestiar que posseÿen  
Ex 9,11  per raó de la verola que en ells  era e’n tota la terra de Agipte. 12 E Déu 
Ex 9,34 Farahó que la pluya e la padruscade  era sessada e los trons, anadí a peccat,  
Ex 10,15  e tot ço [*] que a le padruscade  era romàs, en los arbres e en la herba, de 
Ex 10,23  ne’s podia moura del loch en què  era; mas en tots los lochs hon habitaven  
Ex 10,23  hon habitaven los fills de Ysrael  era lum. 24 E Farahó apellà Moysèn e Aron  
Ex 12,30  ells gran clamor en Agipte, car no  era nenguna casa en què no hagués mort. 31 
Ex 12,39  ne pogueren aÿnar ço que’ls  era master. 40 Le estade que’ls fills de  
Ex 13,15  de casa de servitut, 15 cor Farahó  era enduraït e no’ns volia jaquir anar, e 
Ex 13,17  la carrera dels falisteus, qui’ls  era dret pasatge, que per ventura no’s  
Ex 14,9  de Feraó e tota la universa host,  era en Hiroch contre Beelsephon. 10 E com  
Ex 14,20  Ysrael e los agipcians; escuradat  era la nuu tenabroza e inlluminave’ls de  
Ex 14,20  tota la nit clerayà, e en aquells  era tenebroza. 21 E com Muysèn estenés la  
Ex 14,22 Ysrael per mig de la mar en sech, e  era la mar axí com a mur a le destre de  
Ex 16,15 «Què és açò?», cor no sabien què s’ era. Dix-los Moysèn: –Aquest és lo pa  
Ex 16,31  lo nom de aquell magne, per ço com  era quaix senblant a saliandre, blanch, e  
Ex 16,36  lo almut ab què mesuraven la magne  era la Xª part de un ephí, ço és, sister.  
Ex 17,4 faré de aquest poble, cor si no’ls  era per un poch allapidar- m’hían? 5 E  
Ex 18,3 aquells, los quals la un de aquells  era apellat Guersson dient [*]: «Estrany  
Ex 18,5  muller de Moysèn, en lo desert, on  era la posade prop del munt de Déu, 6 e  
Ex 18,8  de Ysrael, e tot lo treball que  era esdevengut a ells en lo camí, e com  
Ex 18,26  lo poble tots temps, e ço que  era molt greu retornave a ell, e tota  
Ex 19,16  oyr trons e llamps, e la qualige  era sobre lo munt cobrint aquell. E fo  
Ex 19,16 per esmayar, e tamé’s lo poble qui  era en l’albergade. 17 E féu axir Moysèn  
Ex 20,21 Moysèn se acostà a le calige en què  era Déu. 22 E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs 
Ex 32,25  25 E viu Moysèn que lo pobla  era despullat, per ço cor los havia  
Ex 35,21  a nostre Senyor, a fer ço que  era obs al tabernaccla del testimoni ne a  
Ex 35,21  del testimoni ne a tot ço que  era master ne nesseçari a lur coltivament  
Ex 36,7 ofarien pus a le obra, 7 cor ço que  era ofarit bastava e sobrebundava. 8 E  
Ex 36,21  de fust de setim estans; 21 e  era la llonguesa de la taula de X colzes,  
Ex 36,38  ço és, so en què ells estaven, qui  era fiquat en terra, éran de aram. 37,Tit  
Ex 37,19  e ab lliris; e aquesta matexa obra  era en tots los VI canons qui axien de la  
Ex 38,7  portar l’altar. E aquest altar no  era sòlit, ans era concavat, de taules, e  
Ex 38,7  E aquest altar no era sòlit, ans  era concavat, de taules, e dintra vach. 8  
Ex 38,9  tabernaccla, a le entrade. 9 E [*]  era la tenda en la playe austral de lli  
Ex 38,11  11 En l’angla devers tramuntana  era la tenda ab les colones e ab los  
Ex 38,11  e ab los caps de les colones, tot  era de una matexa mesura, e les obres éran 
Ex 38,23  de Achimach, del trip de Dan, qui  era mestra de fusta e de texir de blau e  
Ex 39,18  e junyían-se en lo ephot, e axí  era en cascun musclo. 19 E de cascun llats 
Lv 5,19  [*] ell, 19 cor per error s’ era departit del Senyor. 6,Tit  1 E perlà  
Lv 8,8  adobà l’hossen, en lo qual  era doctrina e veritat. 9 E pozà-li la  
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Lv 8,16 fonament d’equell. 16 E lo sèu qui  era sobra les entràmenes e sobre lo fetge  
Lv 8,21 tot ensès sobre l’altar per ço com  era holocaust de suau odor al Senyor, axí  
Lv 8,26 pres de la sistella del pa alís qui  era devant nostre Senyor; pa meyns de  
Lv 8,28 l’altar de l’holocaust per ço cor  era consagració e oferta en odor suau de  
Lv 9,24  e devorà lo holocaust e lo sèu qui  era sobre l’altar. E com lo pobla viu  
Lv 10,1  foch astrayn, lo qual a ells no  era manat. 2 E isqué foch de nostre Senyor 
Lv 10,16  aquestes coses lo boch cremat qui  era ofert per peccat, trobà’l, e fou irat 
Lv 15,13  qui de aquesta manera de pasió  era ensutzat, nombrarà aprés VII dies de  
Lv 19,34  sia entra vosaltres †or† de aquí  era nadiu, e amareu aquell axí com a  
Lv 25,50 jubileu, e de la moneda per la qual  era vanut se llevarà [*] serà-li comtat  
Ex 7,7  Moysèn e Aron com los menà Déu. 7  Era Moysèn home de LXXX anys e Aron de  
Ex 19,18  quaix axí com a fum de fornal.  Era lo munt a tots terribble, 19 e lo so  
Ex 24,17 cridà Moysèn d’enmig de la nuu. 17  Era la spècia de nostre Senyor e de la  
Ex 27,3  sos ensencés, e totes ses eynes d’ eram. 4 E faràs en aquell obra de aret d’ 
Ex 27,4 4 E faràs en aquell obra de aret d’ eram, e faràs sobre [*] l’arret IIII  
Ex 27,6  les quals cobriràs de llaunes d’ eram, 7 e metràs les perxes per los dits  
Ex 27,11  e XX colones, e XX pilars d’ eram, e lurs conyunyiments d’argent. 12 E 
Ex 27,17  són axí con a fonaments, seran d’ eram. 18 E lo palau haurà de longueza C  
Ex 31,4  pugua fer, d’or o d’argent o d’ eram, 5 o de marbra o de pedras prasioses, 
Ex 5,15 la obra! 15 E venguéran aquells qui  éran de Yraell sobraposats sobra la obra  
Ex 7,21  e foren morts tots los peixos qui  éran en lo flum, e podrí lo riu e no  
Ex 9,26  sols que en la terra de Gessen, on  éran los fills de Ysrael, no’n caech  
Ex 9,32  no foren farits, cor terdans  éran. 33 E axí’s Moysès devant Farahó de  
Ex 12,29  primer nat [*] de les catives que  éran en càrser, e tots los primers nats de 
Ex 14,8  los fills de Ysrael; e aquells  éran axits ab mà alte. 9 E com los  
Ex 14,29  paseren [*] en sech, e les aygües  éran a ells axí com a mur a destre e a  
Ex 15,23  les aygües de Maroch per ço com  éran amargozes; per ço fo covinent cosa  
Ex 17,12  sobrave. 12 E les mans de Moysèn  éran faxugues, e prenguéran pedres e  
Ex 32,16  e fetes de obra de nostra Senyor;  éran escrites de la mà de nostra Senyor.  
Ex 34,1  sobre les taules les peraules que  éran escrites en les taules que tranquest. 
Ex 34,4  de pedra aytals com les altres  éran, e llevà’s de nits, e pujà en lo  
Ex 34,34 de Ysrael totes les coses que a ell  éran manades, 35 cor con veien a l’exir  
Ex 36,9  IIII colzes, e totes les cortines  éran de aquesta matexa masura. 10 E junyí  
Ex 36,15  e IIII d’ampla, e totes axí  éran de una matexa masura. 16 De les quals 
Ex 36,29  del tabernaccla [*], 29 les quals  éran juntes dalt tro a baix, e la una  
Ex 36,38  estaven, qui era fiquat en terra,  éran de aram. 37,Tit Capítol XXXVIII 1 E  
Ex 37,5  les quals passà per los anells qui  éran en los llats de la arqua per portar- 
Ex 37,21 e ab lliris en cascú, 21 e les flos  éran sots los canons per III lochs, que  
Ex 38,10  les colones e tots los corballons  éran de argent. 11 En l’angla devers  
Ex 38,11  de una matexa mesura, e les obres  éran de matall. 12 E de la part qui  
Ex 38,12  de aram, e los caps de les colones  éran [*] de argent. 13 E atrecí devers  
Ex 38,13  argent. 13 E atrecí devers llavant  éran de L colzes les cortines, 14 e les  
Ex 38,19 lurs fonaments e lurs capitells [*]  éran de argent, lurs fonaments éran de  
Ex 38,19  [*] éran de argent, lurs fonaments  éran de aram, 20 e totes les estaques del  
Ex 39,6 unicle encastades en or, e en elles  éran entellats [*] los noms dels fills de  
Ex 39,10 preciozes en ell. En lo primer vers  éran sàrdius e topacis e marachdes; 11 e  
Ex 39,13 e beriŀles; e totes aquestes pedres  éran encastades en or [*]. 14 E havie-hy 
Ex 39,14  -hy XII pedres entellades, on  éran escrits los noms dels fills de Ysrael 
Ex 39,43  con viu que totes aquestes coses  éran acabades axí com havia manat a ell  
Lv 10,12  e a Ytamar, fills d’ell, que li  éran romasos: –Prenets lo sacrifici que  
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Lv 21,24  a tot Ysrael totes coses que a ell  éran estades manades. 22,Tit Capítol XXII  
Ex 8,18  poys, e no ho poguéran fer.  Éran los poys axí en los hòmens com en les 
Ex 37,22  canó mateix, e de tots los altres  eren [*] d’or net. 23 E féu atressí VII  
Ex 20,23  perlat ab vós. 23 No farets Déu d’ ergent, ne d’aur farets a vós, 24 ço és,  
Lv 5,15  15 –Ànima con tractarà falcia e’n  error en aquelles coses qui són del Senyor 
Lv 5,19 e serà perdonat [*] ell, 19 cor per  error s’era departit del Senyor. 6,Tit  1 
Ex Inc  comensa lo libra de Èxodus, que  és lo segon libra de la Blíbia. 1,Tit  
Ex 1,9 pobla: –Veus que lo pobla de Yraell  és ab nós, e és molt fort. 10 Vanits e  
Ex 1,9 que lo pobla de Yraell és ab nós, e  és molt fort. 10 Vanits e sapiam quant  
Ex 1,16  l’infant mascla ociets-lo, e si  és famella, restaurats-la. 17 E les  
Ex 1,18  -les-sa venir e dix: –Per què  és açò que no volets fer ço que jo us he  
Ex 1,19 con nós, e abans que nós vinguam ya  és fet per elles. 20 E féu Déu bé a les  
Ex 1,22  nexerà, sia gitat en lo flum, e si  és fembra, restaurats-la. 2,Tit Capítol  
Ex 2,6  e dix: –Dels infants dels hebreus  és aquest infant. 7 E dix la germana a la  
Ex 2,14 ’s Moysèn e dix: «Per cert, sabude  és la cosa.» 15 E Farahó sabé açò, e volch 
Ex 2,20  ovelles. 20 E ell los dix: –Aon  és aquell homa? Per què’l llexàs?  
Ex 2,22 Eliètzer dient: «Lo Déu de mon para  és mon ajudador e desliurà a mi de la mà  
Ex 3,5  lo loch en què astàs terra santa  és. 6 E dix: –Yo sóm lo Déu de tos pares,  
Ex 3,9  cor la clamor dels fills de Yraell  és venguda a mi, e encare la afflicció de  
Ex 3,13 tremat a vós”; e si dien a mi: “Com  és lo nom de aquell?”, què diré a ells? 14 
Ex 3,14  diràs a ells fills de Yraell: “Qui  és ma tremat a vós”. 15 E dix Déu altra  
Ex 3,15  de Ysach e de Jacob, dient: Aquest  és a mi mon nom enpertostemps, aquest és  
Ex 3,15  a mi mon nom enpertostemps, aquest  és lo meu memorial de generació en  
Ex 4,2  Senyor.” 2 E dix Déu a ell: –Què  és açò que tens en la mà tua? E ell  
Ex 4,5 la, e mantinent tornà verga. 5 –Açò  és fet per ço que crèguan que aparech Déu  
Ex 4,14  ton frare [*], conech yo que ell  és bell parler. Aquest axirà a encontra  
Ex 5,2 lo dasert.” 2 E aquell respòs: –Qui  és ton Senyor que yo hoja la tua veu e que 
Ex 5,5  Faraó dix a son consell: –Molt  és lo poble de la terra. Vegats quante  
Ex 5,5  a ell! E diguéran a ell: –Molt  és. E ell dix: –Donchs, veyats quante  
Ex 5,16 nós, qui som tos serfs? 16 Palla no  és donade a nós, e la obra nos és manade a 
Ex 5,16  no és donade a nós, e la obra nos  és manade a ffer, e los teus serfs són  
Ex 6,26  llevins e lus parentats. 26 Aquest  és Aron e Moysèn, als quals menà Déu que  
Ex 6,27 fills de Yraell de Agipta, e aquest  és Moysès e Aron 28 en lo dia que perlà a  
Ex 7,14  Déu. 14 E dix Déu a Moysèn: –Greu  és lo cor de Farahó, que no vol llexar lo  
Ex 7,17  Vet que yo fir ab la verga qui  és en la mia mà les aygües del flum, e  
Ex 8,10  per ço que sàpies que negú no  és axí com lo Senyor Déu nostre, 11 e  
Ex 8,19 los encantadors [*]: –Lo dit de Déu  és ací. E fo enduraït lo cor de Farahó e  
Ex 8,22  en la terra de Guossen, en la qual  és lo meu poble, cor no hy seran les  
Ex 9,14 teu poble, per ço que sàpies que no  és nagú senblant a mi en tota la terra. 15 
Ex 9,19 ajusta are ton bestiar e tot ço que  és en lo camp, hòmens e bèsties, cor tot  
Ex 9,27  –Yo he peccat are, e nostre Senyor  és just, e yo e mon poble som malvats. 28  
Ex 9,29  per ço que sàpies que del Senyor  és la terra. 30 Mas yo conech que tu ne  
Ex 10,5  no aparrà, e menyaran tot so que  és [*] a le padruscade, e rauran tots los  
Ex 10,7  llur Déu. ¿No veus que Agipta  és consumade? 8 E tornaren Muysèn e Aron a 
Ex 10,9 ab tot nostre arnès, cor gran festa  és de nostre Senyor. 10 [*] –[*] ab vós.  
Ex 11,5  al primer nat de la serventa que  és detràs la mola, e tots los primers nats 
Ex 11,8 ma dient: “Ix tu e tot lo poble qui  és sotmès a mi”. E aprés açò axireu. 9 E  
Ex 12,2  terre de Agipte: 2 –Lo mes aquest  és a vós comensament e primer mes de l’  
Ex 12,4  anyell, prenga ell son vesí qui  és prop la sua casa, segons lo nombre de  
Ex 12,25  en la terra la qual nostre Senyor  és donador a vós, axí com ha feta  
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Ex 12,26  diran a vós vostres fills: “Quina  és aquesta religió?”, 27 vós direts a  
Ex 12,27  direts a ells: “Sacrifici passat  és del Senyor, lo qual passà sobre les  
Ex 12,42  de la terra de Agipte. 42 Nit  és aquesta observadora a nostre Senyor,  
Ex 12,43 dix Déu a Moysèn e a Aron: –Aquesta  és la relagió de Pasque: »Nengun hom  
Ex 13,8  [*] en aquell dia e diràs: “Aquest  és lo dia que féu nostre Senyor a mi com  
Ex 13,14  te demanaran tos fills demà: “Què  és açò?”, tu respondràs a ells: “En mà  
Ex 13,18  menà’ls per la via del desert que  és prop de la Mar Roya. E armats puyaren  
Ex 14,2  meten per la ragió de Fiayrot, qui  és entre Maachdell e la mar, contre  
Ex 14,12  ’ns traguesses de Agipte? 12 ¿No  és aquesta la paraule que nós te díem en  
Ex 14,12 servesquam los agipcians”? Cor molt  és a ells millor servir que no morir en lo 
Ex 14,25  la posade dels agipcians, 25 ço  és, [*] de les carretes, e aportà-les en 
Ex 15,1  a nostre Senyor, cor gloriosament  és engranaÿt, cor ell ha gitat en la mar  
Ex 15,2  2 La mia forteleza e la mia lahor  és en nostre Senyor. Ell és fet a mi en  
Ex 15,2 mia lahor és en nostre Senyor. Ell  és fet a mi en salut. Aquest és mon Déu, e 
Ex 15,2  Ell és fet a mi en salut. Aquest  és mon Déu, e yo glorificaré lo Déu de mon 
Ex 15,3  e yo axalsaré ell. 3 Nostre Senyor  és axí com hom combatador, e son nom és  
Ex 15,3  axí com hom combatador, e son nom  és Totpoderós. 4 Car les carretes de  
Ex 15,6  a pedra. 6 Senyor, la tua destre  és engrenahide en forteza, e la tua  
Ex 15,10  10 Senyor, lo teu esperrit  és vengut, e la mar los ha rabblerts e  
Ex 15,11  11 Ssenyor, ¿qual dels forts  és senblant a tu en forteleza, ne qui és  
Ex 15,11  senblant a tu en forteleza, ne qui  és senblant a tu en granesa e en  
Ex 15,19  regnarà per tostemps e oltra. 19 E  és entrade la cavellaria de Farahó ab  
Ex 15,23 fos apellat aquell loch Amaroch, ço  és, «Amarguós». 24 E mermurà lo poble  
Ex 15,26 Déu, e faràs devant ell ço que dret  és, e obeyràs los seus manements e  
Ex 16,1 Ysrael en lo desert de Sin, al qual  és entre Helín e Sinaý, en lo XV dia del  
Ex 16,8  un poch contre ell, [*] cor no  és contre nós lo vostre mermurament, mas  
Ex 16,15  «Man hu?», qui vol dir: «Què  és açò?», cor no sabien què s’era. Dix- 
Ex 16,15  s’era. Dix-los Moysèn: –Aquest  és lo pa que us dóna lo Senyor per menyar. 
Ex 16,16  lo Senyor per menyar. 16 Aquesta  és la paraula la qual menà nostre Senyor:  
Ex 16,22  dia VI collien-ne dos tants, ço  és, dos almuts per sengles hòmens. E  
Ex 16,23  a Moysèn, 23 e ell dix-los: –Açò  és açò que ha perlat Déu: Lo repòs del  
Ex 16,23 ha perlat Déu: Lo repòs del disapte  és sentificat al Senyor. Totes aquelles  
Ex 16,25  –Menyats aquell vuy, cor disapte  és de nostre Senyor, e per amor de açò no  
Ex 16,26  26 En lo VI dia ne cullits; lo VII  és rapòs de nostre Senyor, e per amor de  
Ex 16,32  ab mel. 32 E dix Moysèn: –Aquesta  és la paraula la qual mana Déu: “Umplits  
Ex 16,36 magne era la Xª part de un ephí, ço  és, sister. Ex 17,Tit Capítol XVIII 1 E  
Ex 18,11  de Agipte. 11 Are conech que gran  és lo Senyor nostre sobre tots los déus  
Ex 18,14 ço que ell feya al pobla, dix: –Què  és açò que tu fas al poble? Per què seus  
Ex 18,17  lig de aquell. 17 E dix Jetró: –No  és bona cosa la que tu fas. 18 En va  
Ex 18,18  tu e lo poble aquest que ab tu  és. Ultre les tues virtuts és aquest  
Ex 18,18  ab tu és. Ultre les tues virtuts  és aquest negosi, e solament aquest tu no  
Ex 19,5  trezor de tots los pobles, cor mia  és tota la terra, 6 e vós serets a mi en  
Ex 20,10  la obra, 10 e en lo dia VII, qui  és lo disapte del Senyor ton Déu,  
Ex 20,10  bou ni ton aze, ni ton pelegrí qui  és dintre de tes portes, 11 cor VI dies  
Ex 20,24  ne d’aur farets a vós, 24 ço  és, farets altar de terra e offarrets  
Ex 21,21  a pena, cor la moneda de aquell  és. 22 »E si’s berallaran II hòmens e  
Ex 21,22 afollarà, e ella viu, sertes tingut  és del dan tant com lo marit de ella  
Ex 22,2  per la qual muyra, lo faridor no  és tingut de la sanch de aquell. 3 Mas si  
Ex 22,11  rehebrà lo sagrement, e aquell no  és tingut de retra. 12 E si lo furt és  
Ex 22,12 és tingut de retra. 12 E si lo furt  és atrobat, lo dan deu esser restituÿt a  
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Ex 22,13  E si serà menyat per bèstia, no n’ és tingut; e si serà naffrat per bèstia a  
Ex 22,13 a mort, aport so que serà mort e no  és tingut de restituació. 14 »E si algú  
Ex 22,14  no hy serà present, sertes tengut  és de retra; 15 mas si serà fet en  
Ex 22,27  torna a ell, 27 cor allò solament  és cobriment de la carn de aquell, e no ha 
Ex 23,16 senbraràs del camp. »E le festa qui  és en l’aximent de l’ayn, com ajustaràs  
Ex 23,21  vostres colpes com peccarets, e  és lo meu nom en aquell. 22 Cor si ohiràs  
Ex 24,8 -la sobre lo poble e dix: –Aquesta  és la sanch del fermament que fermà nostro 
Ex 24,10  de pedres de safir o quax cel com  és sarè. 11 E no mès sa mà sobre aquells  
Ex 25,33  de les VI canes del canelobra, ço  és, que proceexen de la asta de aquell. 34 
Ex 25,40 E guarde fes segons l’axemplar que  és a tu mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol 
Ex 26,4 juntes ensemps. 4 E faràs anses, ço  és, a manera de bagues, en lo llats e en  
Ex 26,5  de la cortina haurà L anses, ço  és, bagues, per ço que hom pugua ajustar  
Ex 26,12  que cobriran en lo traginat, ço  és, una cortina que hy és més, cobriràs- 
Ex 26,12 traginat, ço és, una cortina que hy  és més, cobriràs-na la part derrera del  
Ex 27,21  testament, fora de la claustre que  és penyade sobra lo testament.  
Ex 28,9 II pedras de unicla e escriuràs, ço  és, entratallaràs en elles los noms dels  
Ex 29,1  ell. 29,Tit Capítol XXX 1 »Aquesta  és la cosa que faràs a ells: »Tu  
Ex 29,5  E aduràs a Aron los vestiments, ço  és a saber, la guonella del lli e lo pali  
Ex 29,14  de la posada per ço cor per peccat  és. 15 »E pendràs la un dels moltons, e  
Ex 29,18  ab ensens sobra l’altar. Oferta  és a Déu e odor suau és sacrifici a Déu.  
Ex 29,18  altar. Oferta és a Déu e odor suau  és sacrifici a Déu. 19 »E pendràs lo moltó 
Ex 29,21  E pendràs despuix de la sanch qui  és sobra l’altar, e de l’oli de l’  
Ex 29,22 e amdosos los royons, e lo grex qui  és sobra ells, e la cuxa dreta, per ço cor 
Ex 29,22  ells, e la cuxa dreta, per ço cor  és moltó de consagració, 23 e una torta de 
Ex 29,23 de [*] sistella de l’alís, la qual  és posade devant nostre Senyor. 24 Totes  
Ex 29,25  Senyor, 25 [*] car oferta d’ell  és. 26 E pendràs lo pits del moltó, lo  
Ex 29,26  pendràs lo pits del moltó, lo qual  és alsat a Aron, e santificaràs aquell  
Ex 29,28  depertist del moltó, 28 ab la qual  és santificat Aron e sos fills, e açò  
Ex 29,38  aquell serà santificat. 38 »E açò  és alò que faràs en l’altar cascun dia  
Ex 29,42  odor de suavitat, 42 cor sacrifici  és a nostra Senyor e oferta perdurabla en  
Ex 30,10  I vegade l’ayn, en la sanch qui  és oferta per peccat, e perdonarà sobra  
Ex 30,10  generacions. Sant dels sants  és a nostro Senyor. 11 E parlà nostra  
Ex 30,23 e canella CCL sicles, e canella qui  és dita calami CCL sicles, 24 càssia D  
Ex 30,32  ell no farets alra, cor sentificat  és e serà sant a vós. 33 E qualque homa ne 
Ex 30,37  fassats en vostres usos, cor sant  és de nostre Senyor, 38 e qualsevol homa  
Ex 31,7  e la claustra que desobra ella  és, e tots los vaxells del tabernacla, 8 e 
Ex 31,13 ·l disapte meu colguats, cor senyal  és entra mi e vós en les vostres  
Ex 31,15  vostra obra, e en lo VII, qui  és disapta, és rapòs sant a nostro Senyor. 
Ex 31,15  obra, e en lo VII, qui és disapta,  és rapòs sant a nostro Senyor. Totom qui  
Ex 31,16  aquell en lurs generacions; açò  és covinensa enpertostemps 17 entra mi e  
Ex 32,1 de terra de Agipta, no sabem què li  és esdavengut. 2 E dix-los Aron:  
Ex 32,5  e alçà sa veu e cridà e dix: –Demà  és festa a Déu. 6 E llavaren-sa matí e  
Ex 32,9 a Moysèn: –Yo veig que aquest pobla  és de dura servitut. 10 E are llexe’l a  
Ex 32,18  la posada. 18 E Moysèn respòs: –No  és veu de resposta de fortesa, ne veu de  
Ex 32,18  de flaquesa, mas yo veig que veu  és de hòmens cantants. 19 E com sa acostàs 
Ex 32,22 meu. Tu conexs bé aquest pobla, que  és aperallat a mal; 23 e diguéran a mi:  
Ex 32,23 de terra de Agipta, no sabem què li  és sdevengut.” 24 Als quals yo dix: “¿Qui  
Ex 32,24  24 Als quals yo dix: “¿Qui  és de vosaltres qui hage aur?” E portaren  
Ex 32,26  de la alberguada e dix: –Si nangú  és de nostre Senyor, venga a mi. E  
Ex 33,3  no puyaré ab tu, cor aquest poble  és de dura servitut, per ço que per  
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Ex 33,5  Ysrael. Digues-los que lo pobla  és de dura servitut. Una vegada puyaré ab  
Ex 33,21  21 E altra vegada dix: –Vet ací  és lo lloch ab mi, e staràs sobra la  
Ex 34,7  e peccat, e negú devant tu per si  és ignossent, qui rrets les iniquitats  
Ex 34,9 entres ara ab nós, cor aquest pobla  és de dura servitut, e tolràs-nos les  
Ex 34,14 adorar déus astrayns. Nostre Senyor  és celós, e lo nom d’ell és Déu  
Ex 34,14  Senyor és celós, e lo nom d’ell  és Déu sacrificador. 15 No tallaràs  
Ex 35,4  dels fills de Ysrael: –Aqueste  és la peraula que mane nostre Senyor  
Ex 35,11  que nostre Senyor ha manat, 11 ço  és a saber, lo tebernacla e sa tenda e son 
Ex 36,5  –Més ofer lo pobla que no’ns  és nesseçari. 6 E manà Moysèn que fecen  
Ex 36,27  27 E de la part de ponent, ço  és, de la part del tabernacla qui  
Ex 36,38  totes d’or, e llurs fonaments, ço  és, so en què ells estaven, qui era fiquat 
Lv Inc  lo terç libra de Moysèn, lo qual  és apellat Llevítich, al qual los juheus  
Lv 1,5  gitant entorn de l’altar qui  és devant la porta del tabernaccla. 6 E  
Lv 1,9  l’altar en holocaust, cor açò  és suau odor a nostra Senyor. 10 »E si de  
Lv 1,10  Senyor. 10 »E si de les ovelles  és son sacrifici, e de moltons e de  
Lv 1,13  sobra l’altar en holocaust, e açò  és molt suau odor a nostre Senyor. 14 »E  
Lv 1,17  ha sobra l’altar ab la llenya qui  és sobra lo foch posade. Açò és holocaust  
Lv 1,17  qui és sobra lo foch posade. Açò  és holocaust e oferena de suau odor a  
Lv 2,2  sobra la ara per ramenbrance, e  és perfum e sacrifici de plasent odor a  
Lv 2,4 lo forn, axí con pans de sèmola, ço  és a saber, menys de llevat [*]; 5 [*] 6  
Lv 2,15 demunt, cor oferta de nostre Senyor  és; 16 de les quals coses de la una  
Lv 2,16  ramenbrance de la oferta, axí com  és del far e de l’oli, e de tot l’  
Lv 2,16  e de tot l’ensens, cor sacrifici  és a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E si  
Lv 3,3  la tela e lo grex tot qui dins ell  és 4 en abdós los ronyons, e en los  
Lv 3,8  la mà sobra llur sacrifici, ço  és, en lo cap del sacrifici, e puys  
Lv 3,15  e los II llombles ab lo fetge, qui  és sobra aquells prop de la yllade, e tot  
Lv 3,17  en tot no mengerets, e lo grex qui  és entorn del pits e aquell qui pengen los 
Lv 4,3  3 »E [*] lo prevera qui  és untat peccarà faent delinquir lo  
Lv 4,7  per fer gràcies al Senyor, qui  és en lo tabernacla del testament, e tot  
Lv 4,8  peccat, axí aquell [*] aquell qui  és dedins: 9 dels dos llombles e la tela  
Lv 4,9  9 dels dos llombles e la tela qui  és prop de la yllada, e del fetge, e totes 
Lv 4,13  per ignorància faent ço que  és contre lo manament de nostre Senyor, 14 
Lv 4,17  ne VII veguades contra lo vell, ço  és, la claustra, 18 e de aquella matexa  
Lv 4,18  pos en los corns de l’altar qui  és devant nostra Senyor en lo tabernacla  
Lv 4,18  de l’altar dels holocausts, qui  és a le porta del tabernacla del  
Lv 4,21  cor per gran multituts de peccats  és. 22 »E si peccarà príncep contre un hom 
Lv 4,24  los holocausts, cor [*] peccat  és. 25 E lo sacerdot bayn-se lo dit en  
Lv 4,27  del poble de la terra, ço  és, que face qualque que nostre Senyor vet 
Lv 4,29  sobra lo cap de sa oferena la qual  és per peccat, e deguoll aquella en lloch  
Lv 4,35  se sol fer del sèu del moltó qui  és sacrificat per pasificament, e sia  
Lv 5,2  oblidade la sua inmundícia, mala  és e deu esser lexada. 3 »E si algú  
Lv 5,3  oblidat e puys ho conexerà, digna  és de colpa. 4 »Ànima qui jurarà e mourà  
Lv 5,9  de l’altar, cor per peccat  és; 10 l’altra oferrà en holocaust axí  
Lv 5,11  peccat la Xª part d’un ephí, ço  és, un cister, de sèmola, e no meta en  
Lv 5,11  no n’hi pos gens, cor per peccat  és. 12 E lliura aquella al sacerdot, lo  
Lv 6,9  a Aron e a sos fills: »Aquesta  és la lley de lo holocaust: Cremarà en l’ 
Lv 6,13  sacrificis pasificables. 13 Aquest  és lo foch perdurabla que null temps no  
Lv 6,14  defallir en l’altar. 14 »Aquesta  és la lley del sacrifici e dels prasens  
Lv 6,17 enfermantat, cor la part de aquella  és del Senyor. E ofiren l’ensens en lo  
Lv 6,20 parlà [*] Moysèn e dix: 20 –Aquesta  és la oferta de Aron e de sos fills la  
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Lv 6,25  a Aron e a sos fills: Aquesta  és la ley de la oferta per peccat. »En lo  
Lv 6,25  devant Déu, sant dels sants  és. 26 E lo sacerdot qui ofer, manuch  
Lv 6,29  de aquell, cor sant dels sants  és, 30 e tota la oferena que’s deguoll  
Lv 7,1 cremat. 7,Tit Capítol VII 1 Aquesta  és la lley de [*] la colpa. »Santa dels  
Lv 7,1  de [*] la colpa. »Santa dels sants  és, 2 per amor de açò allà on deguollaran  
Lv 7,5  perfum sobre l’altar, car açò  és perfum a nostre Senyor per la colpa. 6  
Lv 7,6  menyaran aquestes carns, cor sant  és dels sants. 7 »E axí com per peccat és  
Lv 7,7 dels sants. 7 »E axí com per peccat  és ofert sacrifici, e axí matex per la  
Lv 7,11  per agual mesura. 11 »Aquesta  és la lley de la ofarena de les coses  
Lv 7,16  cosa romendrà tro al matí, llegut  és de menyar-la; 17 e si alguna cosa  
Lv 7,20 de la oferta dels pasificaments que  és oferta al Senyor, perirà de son pobla.  
Lv 7,35  lo poble de Ysrael. 35 »E aquesta  és la unció de Aron e a sos fills dels  
Lv 7,37  les generacions sues. 37 »Aquesta  és la lley de l’holocaust e del sacrifici 
Lv 8,5  4 [*] defora, 5 e dix: –Aquesta  és la paraula que nostre Senyor manà fer.  
Lv 8,10  untà lo tabernacla e tot ço qui  és en ell, 11 e santificà ells e salpasà  
Lv 8,34 34 axí com en aquests presents fets  és, per ço que complats vostro sacrifici.  
Lv 8,35  e siats remenbrans axí com a mi  és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIII 1 E  
Lv 9,6  devant Déu, 6 dix Moysèn: –Aqueste  és la paraula que manà nostre Senyor:  
Lv 10,3  Déu. 3 E dix Moysèn a Aron: –Açò  és açò que parlà nostre Senyor: Yo seré  
Lv 10,7  e lo oli de la santa unció  és sobre vós. E ells feren tot ço que manà 
Lv 10,9  8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi  és que pot enbriaguar; per ço que no’n  
Lv 10,9  del testimoni [*], cor manement  és perdurable en les vostres generacions,  
Lv 10,12  de l’altar, cor sant dels sants  és. 13 E menyarets-lo en lloch sant, cor 
Lv 10,13  -lo en lloch sant, cor dat  és a tu e a tos fills dels sacrificis del  
Lv 10,13  del Senyor, axí com manat  és a mi. 14 E lo pits qui és ofert e la  
Lv 10,14 com manat és a mi. 14 E lo pits qui  és ofert e la cama qui és depertide  
Lv 10,14  lo pits qui és ofert e la cama qui  és depertide menyarets en lloch munde tu e 
Lv 10,17  en lloch sant? Cor sant dels sants  és, [*] dat a vós que portets multitud de  
Lv 10,18 menyar ella en lo santuari, axí com  és manat a mi. 19 E respòs Aron a Moysèn:  
Lv 10,19 mi. 19 E respòs Aron a Moysèn: –Vuy  és ofert lo sacrifici per peccat e lo  
Lv 10,19 lo holocaust devant lo Senyor; a mi  és esdavengut axí com tu veus. Com poguí  
Lv 11,5  qui ramuga e no ha la ungla fesa,  és no nàdeu. 6 »E la llebra atrecí, remuga 
Lv 11,10 les aygües qui’s moven com en mar,  és abominabla a vós; 11 [*] les llurs  
Lv 11,18  e òlibe e duch 18 e’l signe, qui  és ocell gran com àguila, e la guanta 19 e 
Lv 11,22 saltarà sobra terra, 22 [*] axí com  és bruguos segons son genus [*]. 23 E  
Lv 11,39 serà ensutzada. 39 »Si algun animal  és mort de aquells qui són lleguts a vós  
Lv 11,42  [*], no’n mengets, car abominable  és. 43 No vullats meynspresar les vostres  
Lv 11,46  cor yo sóm sant. 46 »Aquesta  és la lley dels animals e de les  
Lv 12,7  de la sanch sua. Aquesta  és la lley de les parteres, mascla o  
Lv 13,3  pèls blanchs mudats, aquella color  és espèsia de llepra, e meyorment si la  
Lv 13,3  de llepra, e meyorment si la plaga  és en la carn e en la cotna, plaga és de  
Lv 13,3  és en la carn e en la cotna, plaga  és de llebrosia, e segons l’arbitre de  
Lv 13,6 en la cotna, munderà ell, cor ronya  és, e sí llevarà l’home la sua  
Lv 13,6  home la sua vestimenta, cor nèdeu  és. 7 »E si aprés que’l prevera l’haurà  
Lv 13,11  e no enclourà aquell, cor inmunde  és ell. 12 »E si florirà discorrent la  
Lv 13,13 ha per llepra nèdea per ço cor tota  és tornada en blanquor; home és munda. 14  
Lv 13,13  tota és tornada en blanquor; home  és munda. 14 E con la carn és viva en  
Lv 13,14  home és munda. 14 E con la carn  és viva en aquell e parrà, 15 adonchs lo  
Lv 13,15  e la leprosia s’escampa, no nèdea  és. 16 E ci altra vegade tornarà en  
Lv 13,18 18 »E la carn e la cotna en la qual  és nat ulcus e serà senat, 19 e en lo loch 
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Lv 13,20  són tornats en blanquor, e si axí  és, comdepnar-l’ha per plaga de llepra  
Lv 13,23 llepra, 23 e si no’s mourà, úlsara  és la siquatriu, e l’home és munda. 24  
Lv 13,23  úlsara és la siquatriu, e l’home  és munda. 24 »Carn e cotne que foch hage  
Lv 13,25  aquella lo secerdot; e si en ella  és tornat cabel blanch e la visió pregona  
Lv 13,25  pregona pus avant del cuyr, llepra  és [*]; 26 e si los pèls no seran blanchs  
Lv 13,27  si la cotna serà esclatada, llepra  és; 28 e si starà blanqua en son lloch, no 
Lv 13,28 lloch, no asats clara, de cremament  és, e per amor de açò sia mundat, cor  
Lv 13,28  de açò sia mundat, cor sicatrichs  és de foch. 29 »Hom o fembra en lo cap del 
Lv 13,30  ell cabels roigs menuts, ensutzat  és, cor llepra del cap és o de la barbe.  
Lv 13,30  ensutzat és, cor llepra del cap  és o de la barbe. 31 E si veurà la plaga  
Lv 13,37 negres, porà hom conèxer que l’hom  és sanat e porà pronunciar que l’hom és  
Lv 13,37  sanat e porà pronunciar que l’hom  és nèdeeu. 38 »Homa o fembra en lo qual és 
Lv 13,38  38 »Homa o fembra en lo qual  és la cotna blanque, 39 jutge aquells lo  
Lv 13,39  en color sotsescura, sàpia que no  és llepra mas màcula color blanque e l’  
Lv 13,39  mas màcula color blanque e l’home  és munda. 40 »Homa a qui cahen los cabels  
Lv 13,40  a qui cahen los cabels del cap i  és calp, munda és. 41 [*] 42 mas [*] en la 
Lv 13,40 los cabels del cap i és calp, munda  és. 41 [*] 42 mas [*] en la calvura e en  
Lv 13,43  lo secerdot, comdapne-lo que  és dupta de llepra que és nada en la  
Lv 13,43  -lo que és dupta de llepra que  és nada en la calva. 44 »E qualque home  
Lv 13,46  46 per totstemps, cor llebrós  és e no nèdeu; e aquest habitarà tot sol  
Lv 13,54  e si no’n pot anar, llepra  és, e tenga aquell per altres VII dies. 55 
Lv 13,55  ni la llepra esclatada, munde  és, e si no és axí inmunda és: la sua  
Lv 13,55 llepra esclatada, munde és, e si no  és axí inmunda és: la sua vestimenta sia  
Lv 13,55  munde és, e si no és axí inmunda  és: la sua vestimenta sia cremada a foch  
Lv 13,59 aparrà, [*] serà munda. 59 »Aquesta  és la lley de la llepra e del vestiment de 
Lv 14,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta  és la lley del llebrós com hom lo deurà  
Lv 14,7  7 E de açò salpusch aquell qui  és mundat VII vegades per ço que dret sia  
Lv 14,13  per lo peccat e lo holocaust, ço  és, en lo lloch sant, e axí com per peccat 
Lv 14,13  lo sacrifici, cor santa dels sants  és. 14 »E pendrà lo prevera de la sanch  
Lv 14,14  de la sanch del sacrifici que  és deguollat per la colpa, e posar-n’ha 
Lv 14,17  de la orella dreta de aquell qui  és mundat e sobra lo polze de la mà e del  
Lv 14,17  del peu dret, e sobra la sanch qui  és scampada per la colpa, 18 e sobre lo  
Lv 14,21  pobre e no porà haver ço que dit  és, hage un anyell per la colpa e ofir per 
Lv 14,25  de la orella dreta de aquell qui  és mundat e sobra lo polze dret de la mà e 
Lv 14,28  atrecí en lo lloch de la sanch qui  és escampada per la colpa, 29 e lo  
Lv 14,29  29 e lo romanent de l’oli qui  és en la sua mà sinestra git sobra lo cap  
Lv 14,32  ab la sua presentalla. 32 »Açò  és lo sacrifici del llebrós qui no pot  
Lv 14,35  e dirà: “Enquax plaga de llebrozia  és vist a mi que sia en la mia casa.” 36  
Lv 14,36  inmunda de la cosa qui en la casa  és, e puys entra lo prevera en la casa per 
Lv 14,44  són escampades màcules, la llepra  és persevarant en aquella, la casa és  
Lv 14,44  és persevarant en aquella, la casa  és inmunda. 45 La qual mantinent sia  
Lv 14,46  intrarà en la casa dementra  és tenquade, serà inmunda entrò al vespra; 
Lv 14,48 axelbada, purificarà aquella pus li  és retuda sanitat. 49 »E en la purificació 
Lv 14,54  serà mondade per dret. 54 »Aquesta  és la lley de tota llepra e de  
Lv 14,57  57 ab què’s pugua conèxer qui  és munde o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E  
Lv 15,3  jutyat aquest vici cor tengut n’ és, e en cascun ramenbrament que hom toch  
Lv 15,3  aquell qui deccorre, aytale humor  és lleig. 4 Tota la estrada en la qual  
Lv 15,4  e en la qual ell siurà, inmunde  és. 5 E si algun homa toquarà lo lit de  
Lv 15,9  8 [*] 9 E lo siti en què ha sigut  és inmunde. 10 E qualquequal siurà sobre  
Lv 15,12  ell hage toquat sia trenquat, e si  és de fust, sia llevat ab aygua. 13 »E si  
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Lv 15,31  ensutzaran lo meu tabernacla que  és entre ells. 32 Aquesta é la lley de  
Lv 16,2 entra null temps en lo santuari qui  és dins de la claustra devant la cuberta  
Lv 16,12  e ensens, e entra oltra lo vel, ço  és, ultra la claustra, en la santadat. 13  
Lv 16,13  de aquells cobra la cuberta que  és sobre lo testament per ço que no muyra. 
Lv 16,15  dintra la claustra axí com menat  és de la sanch del tor, la qual deu  
Lv 16,16  en lo tabernacla del testimoni qui  és posat entra aquels enmig de les sorts  
Lv 16,25  com per lo poble. 25 E lo sèu qui  és ofert per peccat serà perfumat sobra l’ 
Lv 16,27  deguollats per peccat, dels quals  és aportade la sanch en lo santuari, seran 
Lv 16,30  entra vós; 30 en aquest dia  és perdó vostre e encara mundament de tots 
Lv 17,2  de Ysrael e digues a ells: Aquesta  és la peraula que manà Déu dient: 3  
Lv 17,4 tabernaccla per oferta a Déu, digna  és de sanch quax axí com qui escampa  
Lv 17,11 cor l’ànima de la carn en la sanch  és, e yo doné aquella a vós sobre l’altar 
Lv 17,13  o de voletaria de les quals vos  és llegut de menyar, escamp la sanch sua e 
Lv 17,14  la ànima de tota carn en la sanch  és. E per ço he dit als fills de Ysrael:  
Lv 17,14  la ànima de tota carn en la sanch  és, quisvulla que mengerà aquella morrà.  
Lv 18,7  mara no descobriràs, car mare tua  és. No descobriràs la sua llegesa. 8 »La  
Lv 18,8  car llegeza de ton pare  és. 9 »La legeza de ta germana de part de  
Lv 18,9 mara, la qual en casa o defora case  és engendrade, no la descobriràs. 10 »La  
Lv 18,10  la descobriràs, car verguonya tua  és. 11 »La verguonya de la filla de la  
Lv 18,11  la qual ha engendrade ton para i  és ta germana, no la descobriràs. 12 [*]  
Lv 18,13 la descobriràs, que carn de te mara  és. 14 »La verguonya de ton oncla germà de 
Lv 18,14  a se muller, que senguinitat ab tu  és conjunta. 15 »La verguonya de ta nora  
Lv 18,15  nora no la descobriràs, car muller  és de ton fill [*]. 16 »E [*] la muller de 
Lv 18,16  no la manifestaràs, car verguonya  és de ton germà. 17 »La verguonya de la  
Lv 18,17  aquella són, e aytal participació  és de consanguinitat. 18 »La germane de ta 
Lv 18,22  famanil, car abominació  és. 23 »Ab nenguna bístia no participaràs  
Lv 18,23 ·s mesclarà ab ell, car lleg peccat  és. 24 »No siau potluats ab totes aquestes 
Lv 18,25 presència, 25 de les quals la terra  és ensutzade, de la qual yo los lurs  
Lv 18,26  en la terra con lo conrrehador qui  és pelagrí entra vosaltres, 27 car totes  
Lv 18,28  axí com he vomitade la gent qui  és astada abans de vosaltres. 29 Tota  
Lv 19,15  15 »No faràs ço que malvestat  és ni jutgeràs injustament. No meynspreus  
Lv 19,19  La vestadura [*] de II fils  és texide no la vestiràs. 20 »L’homa si  
Lv 21,2  de sa sanch e propinqües, ço  és a saber, sobre pare e mara e fill e  
Lv 21,3  sert 3 o germana verge la qual no  és a marit ajustada; 4 e ab lo príncep de  
Lv 21,7  no pendran muller, ni aquella [*]  és de son marit, car santificat és al Déu  
Lv 21,7 [*] és de son marit, car santificat  és al Déu seu 8 e los pans del sacrifici  
Lv 21,10  sos frares, lo qual ab l’oli sant  és untat lo seu cap e les sues mans  
Lv 21,10 e les sues mans santifiquades [*] i  és vestit de santes vestadures, lo seu cap 
Lv 21,12  l’oli sant del seu Déu sobre ell  és. Yo sóm lo Senyor. 13 »Lo sacerdot  
Lv 21,23 són en lo santuari, 23 axí dementra  és la hora que dintre lo vel no entra ni  
Lv 22,5  cosa inmunda, lo toquar del qual  és sutze, 6 serà inmunda fins al vespre e  
Lv 22,7 aygua 7 e serà post lo sol, llevors  és mundat, mengerà de les coses  
Lv 22,7  coses santificades, car vianda sua  és. 8 Caygut mort ni pres de bèstia no  
Lv 22,25  cosa que donar volrà, car corrupte  és e maculada; nenguna cosa no li pendreu. 
Lv 23,3  reposareu, car disapta de repòs  és, e serà anomenat sant. Nenguna faena no 
Lv 23,3 no fareu en ell. Disapte del Senyor  és en totes les habitacions vostres. 4  
Lv 23,5  Peça o Trespasament del Senyor  és. 6 E lo XVè dia del dit mes, festa dels 
Lv 23,6  festa dels pans alizos del Senyor  és; per VII dies pans alizos mengereu. 7  
Lv 23,12  12 E en aquell dia que la guarba  és santificada, serà tellat I anyell sens  
Lv 23,14 presentareu al Déu vostre. Manement  és per a tostemps en vostres generacions e 
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Lv 23,16 de compliment de setmana setena, ço  és, L dies, e axí presentareu sacrifici  
Lv 23,32  vostres; 32 disapte de rapòs  és, e aflagireu les vostres ànimes lo dia  
Lv 23,34  les festes dels Tabernaclas, ço  és, Cabanyelles, per VII dies al Senyor.  
Lv 23,36  holocaust al Senyor, car  és dia de ajustance; nenguna obra de  
Lv 24,9  en lloch sant, car sant dels sants  és del sacrifici del Senyor, de dret per a 
Lv 24,10  a tots temps. 10 »E veus que axit  és un fill de una dona de Ysrael que  
Lv 25,5  car ayn del rapòs de la terra  és. 6 E seran a vosaltres en vianda a tu e 
Lv 25,10 habitadors de la tua terra, car ell  és jubileu, [*] e cadescú retornarà a le  
Lv 25,11 le companya primera, 11 car jubileu  és. E lo Ln any no senbrareu ni collireu  
Lv 25,23  no’s vendrà a totstemps, car mia  és, e vosaltres forestés e conrehadós meus 
Lv 25,28 28 E si no hu trobarà la sua mà, ço  és, lo preu per rembra, haurà lo comprador 
Lv 25,34  vendran, car posseció per tostemps  és. 35 »Si atendrit serà ton frara e  
Lv 27,4  a le mesura del santuari; 4 e si  és fembra, XXX. 5 E dels V ayns fins al  
Lv 27,10  si’s muderà en aquell que mundat  és, santificat serà al Senyor. 11 L’  
Lv 27,14  considererà aquella lo sacerdot si  és bona o mala, e segons lo preu que per  
Lv 27,27 serà del Senyor. 27 La qual cosa si  és animal inmunda, rasembrà’l aquell qui  
Lv 27,29  Senyor. 29 E tota santificació qui  és presentade per l’hom, no’s rembrà,  
Ex 17,7  7 e per ço con tentaren Déu dient:  «¿És Déu ab nós o no?», apellà lo nom de  
Ex 28,32  e entorn serà d’ell com a ora d’ esberch [*] per ço que no’s tranch  
Ex 20,26  serà ensutzat. 26 »No pugs per  escalons a l’altar meu, per ço que no sia 
Lv 5,9 esquinsat, 9 e puys sia deguollat e  escamp de la sanch de aquell les parets de 
Lv 16,15  lo cabrit per lo peccat del poble,  escamp la sanch de aquell dintra la  
Lv 17,13  les quals vos és llegut de menyar,  escamp la sanch sua e cobre-la ab terra, 
Lv 13,15  cor la carn viva e la leprosia s’ escampa, no nèdea és. 16 E ci altra vegade 
Lv 17,4  digna és de sanch quax axí com qui  escampa sanch, e axí perirà d’enmig de  
Ex 24,8 pres la sanch que havia reservade e  escampà-la sobre lo poble e dix:  
Lv 8,15  entorn. E com l’hach sentificat,  escampà la sanch en lo fonament d’equell. 
Lv 8,19  les mans. 19 E deguollà aquell e  escampà la sanch d’equell sobre l’altar  
Lv 9,18  a ell sos fills la sanch, la qual  escampà sobra l’altar entorn. 19 E lo sèu 
Lv 6,27  de aquell en les vestedures serà  escampada, sien llevades en lloch sant. 28 
Lv 14,28  en lo lloch de la sanch qui és  escampada per la colpa, 29 e lo romanent  
Lv 7,2  la colpa, e la sanch de aquell sia  escampade entorn de l’altar. 3 E ofiren  
Lv 14,44 serà ratornada e per les parets són  escampades màcules, la llepra és  
Ex 25,20  de la claustra se reguart en l’ escampament de lus ales, e que cobren l’  
Lv 17,10 mia faç contra la ànima de aquell e  escamparé aquella de son pobla, 11 cor l’ 
Ex 5,12 aminvat res de vostre obre. 12 E fo  escampat lo poble per tota la terra de  
Lv 3,13  del testimoni, e los fills de Aron  escampen la sanch entorn de l’altar, 14 e 
Ex 23,33  lurs déus, sertament a tu serà en  escàndel. 24,Tit Capítol XXV 1 E a Moysèn  
Ex 1,13 fills de Yraell, e opromien-los e  escarnien-los e envayaven-los, 14 e en 
Ex 34,35  a l’exir de Moysèn sa faç axí  esclarida, maravallaven-sa, e com  
Lv 13,27  sia esguordat, e si la cotna serà  esclatada, llepra és; 28 e si starà  
Lv 13,32  jutge’l, e si veurà que no sia  esclatada e los cabels seran en lur color  
Lv 13,53 foch. 53 E si veurà que ella no sia  esclatada, 54 man que sien llevades, e si  
Lv 13,55 serà mudade ni raversa ni la llepra  esclatada, munde és, e si no és axí  
Lv 13,51  VII dia sia guordat: si comensarà  esclatar la llepra o si perseverarà, per  
Lv 13,22  per VII dies; 22 e si entretant  esclatarà lo cuyr, porà jutyar aquell per  
Lv 13,35  nèdeu. 35 E si aprés la mundació  esclatarà la plaga [*] 36 e veurà lo  
Lv 25,39  de servitut axí com als  esclaus, 40 mas axí com a llogader e  
Lv 25,42 e posseció de sos pares, 42 car mos  esclaus són, yo’ls he tret de la terra de 
Lv 25,42  de Agipta, no vendran ab títol de  esclaus. 43 No aflaguesques a aquell per  
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Lv 25,44  haver; tembràs tu lo teu Déu. 44  »Esclaus e esclaves sien a vosaltres de  
Lv 19,20  ab perticipació de sanch, que sia  esclava, encara que sia nobla enperò ab  
Lv 25,6  tu e als teus servacials, sclaus e  esclaves, e al llogater teu e al palagrí  
Lv 25,44  tu lo teu Déu. 44 »Esclaus e  esclaves sien a vosaltres de les nasions  
Ex 1,10  no montiplicacen mace, e que s’ escomoguéssan contra nós e’ns fessen  
Lv 7,18  meynspresarà, serà causa de lleig  escomoviment. 19 »E la carn qui toquarà en 
Ex 9,24  Agipte, 24 e fo pedruscade e foch  esconprenent entra la pedruscade, e fo en  
Ex 21,31  presa. 31 E si fill o filla serà  escornade per lo bou, senblant mateix  
Lv 19,28 vostra carn, ni nengunes figures ni  escorxadures no fareu a vosaltres. Yo són  
Lv 1,6  6 E con lo holocaust serà  escorxat e serà eslomblat de sos menbres,  
Lv 11,2  de Ysrael: »Guordats tot ço que he  escrit per ço que sia vostra Déu. Aquests  
Ex 32,15  IIs taules del testimoni en la mà,  escrites de cascuna part 16 e fetes de  
Ex 32,16  de obra de nostra Senyor; éran  escrites de la mà de nostra Senyor. 17 E  
Ex 34,1  les taules les peraules que éran  escrites en les taules que tranquest. 2 E  
Ex 11,10  aquests devant Farahó, axí com són  escrits, e nostre Senyor endurahí lo cor  
Ex 39,14 -hy XII pedres entellades, on éran  escrits los noms dels fills de Ysrael [*], 
Ex 34,1  de pedra aytals com les primeras e  escriu sobre les taules les peraules que  
Ex 17,14  de coltell. 14 E dix Déu a Moysèn:  –Escriu açò per ramenbransa en lo libra, e 
Ex 28,9  9 »E pendràs II pedras de unicla e  escriuràs, ço és, entratallaràs en elles  
Ex 24,4  Senyor ha perlades farem. 4 E  escriví Moysèn totes universes peraules de 
Ex 24,12  pedra e la ley e los manements que  escriví per ço que’ls ensenyas als fills  
Ex 34,28  que no menyà pa ni bagué aygua, e  escriví en les taules les X peraules del  
Ex 39,29  pur a obs de la sagrada †presa†, e  escriviren en ella la obra del sant nostra 
Ex 25,29 per portar la taula. 29 E feràs ses  escudelles e ses culleras e sos mortés e  
Ex 14,20  fills de Ysrael e los agipcians;  escuradat era la nuu tenabroza e  
Ex 32,1 terra de Agipta, no sabem què li és  esdavengut. 2 E dix-los Aron: –Aportats  
Lv 10,19 holocaust devant lo Senyor; a mi és  esdavengut axí com tu veus. Com poguí  
Ex 18,16  la sentència de Déu, 16 car com  esdevé a ells [*], vénen a mi per ço que  
Ex 18,8 de Ysrael, e tot lo treball que era  esdevengut a ells en lo camí, e com havia  
Lv 25,25 de restetuhació serà venuda. 25 »Si  esent enpobrit lo teu frara vendrà la sua  
Lv 7,25 25 e si algú mengerà lo sèu qui deu  eser ofert al Senyor en ensens perirà del  
Lv 16,4  santes vestedures les quals dèvan  eser llevades com seran portades. 5 »E  
Lv 27,9  pot sacrificar al Senyor, ci algú  eser prometrà, sant serà 10 e mudar no’s  
Ex 6,24  24 E los fills de Coré foren  Eser e Halcanà e Abisab. E aquests són los 
Ex 12,33 Anats-vos-en e benaÿts mi. 33 E  esforçà’s Agipte de cuytar e de enviar- 
Lv 13,27  VII dies; 27 e en lo VIIè dia sia  esguordat, e si la cotna serà esclatada,  
Lv 1,6  lo holocaust serà escorxat e serà  eslomblat de sos menbres, 7 posar-l’han 
Ex 21,36  aquell son senyor, sertes ell deu  esmanar lo bou, e lo bou mort sia seu. Ex  
Ex 22,7  si lo lladre serà trobat, deu-ne  esmanar II tans; 8 e si no serà atrobat lo 
Ex 22,6  sertes aquell qui ha mès lo foch  esmanerà lo dan. 7 »E si algú comenarà a  
Ex 19,16  E fo oÿde veu gran de botzines per  esmayar, e tamé’s lo poble qui era en l’ 
Ex 22,9 abdozos, e aquell que dirà lo jutge  esmenarà dos tans a son conpanyó. 10 »E si 
Ex 6,9  ell per rahó del treball de lur  esparit e per la obra dura. 10 E perlà Déu 
Ex 28,27  or e matràs-los sobra abdues les  espatlles desobra que raguorden contra la  
Ex 30,3  d’or net, axí dedins com per les  espatlles entorn d’ell e los corns, e  
Lv 26,32  32 i destroviré la vostra terra.  Espavantar-se-n’han los anamichs  
Lv 19,7 aprés II dies mengerà aquella, serà  espaventabla e tingut de inpiatat; 8  
Ex 15,16  estedans de Canahan tremolaren; 16  espaventament e pahor vench sobre ells en 
Lv 26,8  e cauran los vostros anemichs d’ espaza en prasència vostra. 9 Raebré a  
Lv 26,25  25 e dresaré sobre vosaltres  espaza vengedora de la mia amistanse o  
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Lv 26,33 desenbaynaré aprés vosaltres la mia  espaza, e serà la vostra terra deserta e  
Lv 13,26  ni la carn romanent, aquella serà  espècia de llepra sotsescura, per què lo  
Ex 9,32  fulles, 32 mas lo forment e la  espelta no foren farits, cor terdans éran. 
Ex 24,14 lo munt de Déu, 14 e dix als vells:  –Esperats-vos ací entrò que tornem a  
Ex 29,21  e de l’oli de l’untament, e  espergir-la-has sobra Aron e sobre sos 
Lv 16,15 és de la sanch del tor, la qual deu  espergir en la †oració† de l’oracla. 16 E 
Ex 31,3  de Judà, 3 e he umplit ell de l’ esperit de Déu e da saviesa e de  
Ex 35,31  de Judà, 31 e ha complit ell de l’ esperit sant de Déu e de saviesa e de  
Ex 15,10  mà los auciurà.» 10 Senyor, lo teu  esperrit és vengut, e la mar los ha  
Ex 15,8  ells axí com a palla, 8 e en l’ esperyt de la tua furor són ajustades les 
Lv 13,3  blanchs mudats, aquella color és  espèsia de llepra, e meyorment si la plaga 
Ex 28,14 con l’altra, e faràs elles d’obre  espessa, e daràs les cadenes sobre los  
Ex 9,31  foren farits per ço con l’ordi  espiguave e lo li ya metia fulles, 32 mas  
Ex 22,6  allò. 6 »E si axirà foch e trobarà  espigues al camp o guarbera de forment o  
Lv 2,14  tos fruyts a nostre Senyor, de les  espigues verdajants, torraràs aquelles al  
Ex 23,10  sembraràs te terra e ajustaràs son  esplet, 11 e en lo VII ayn [*] llexaràs  
Ex 22,16  forcerà verja abans que l’hage  esposade [*] dormirà ab ella, farà a ella  
Ex 21,9 meynspresà aquella. 9 E si son fill  esposarà aquella, segons custuma dels  
Lv 19,33  e estarà entra vosaltres, no l’ esquarnisquau, 34 mas sia entra vosaltres  
Lv 11,9 a vós: tots aquells qui han ales ne  esquates, axí en mar com en terra e com en 
Ex 4,25  25 E tentost Siporà pres una  esquerda de pedra agude e tellà lo  
Lv 21,10 ’s descobrirà ni les vestadures no  esquinsarà, 11 e a nangú mort no intrarà  
Lv 10,6  –Vós no tondrets vostres caps ne  esquinsarets vostres vestedures per ço que 
Ex 39,21  havia orla entorn per ço que no s’ esquinsàs. 22 E faéran sobre los talabans  
Lv 5,8 paregua lo coll enaxí que no li sia  esquinsat, 9 e puys sia deguollat e escamp 
Lv 19,28 la barba, 28 ni sobra lo mort no us  esquisareu la vostra carn, ni nengunes  
Lv 11,13  de les aves que no devets menyar,  esquivadores són a vós: àguila e falquó e  
Ex 6,14 de Yraell, foren: Enoch, e Ffallí e  Esrom [*]. 15 Aquests són los parentats de 
Ex 10,3  hebreus: “¿Entrò a quant no vols  esser sotmès a mi? Llexa anar mon poble  
Ex 10,6  los pares de ells, del dia de lur  esser sobra la terra tro al dia aquest.”  
Ex 16,3  los fills de Ysrael: –Més amàrem  esser morts per la mà de nostre Senyor en  
Ex 22,3  e no ha de què ho reta, ell deu  esser venut. 4 E si serà trobat ab ell ço  
Ex 22,11  no veuran açò, 11 lo sagrement deu  esser enmig d’ells que ell no estès la mà 
Ex 22,12 E si lo furt és atrobat, lo dan deu  esser restituÿt a son senyor. 13 E si serà 
Ex 22,15  en prasència de son senyor, no deu  esser restituÿde, mayorment si serà  
Ex 25,20  reguort devers l’oratori, e deu  esser cuberta la arque. 21 En la qual  
Ex 26,24  per aytal matexa juntura dèvan  esser servades. 25 E seran ensemps VIII  
Ex 28,1  d’enmig dels fills de Ysrael, per  esser sacerdots e que servesquen a mi, axí 
Ex 35,33  en obra de fusta. E tot ço que pot  esser trobat en farrer 34 ha donat en lo  
Ex 36,34  argentades, e los cercles dèvan  esser fets d’or, per los quals puga esser 
Ex 36,34  fets d’or, per los quals puga  esser portat ab les barres, les quals  
Ex 36,34  les barres, les quals atrecí dèvan  esser cubertes de llauna d’or. 35 E féran 
Lv 5,2  la sua inmundícia, mala és e deu  esser lexada. 3 »E si algú toquarà la  
Lv 11,33  ensutzat, e per amor de açò deu  esser trenquat. 34 Tots los menyars que  
Lv 13,11  viva, 11 per llepra molt vella pot  esser comdepnada, [*] en coyr de sa carn;  
Lv 14,14  la orella dreta de aquell que deu  esser mundat, e sobre lo polze de la mà e  
Lv 20,25 terra que a vosaltres he mostrat de  esser potluades. 26 »Sereu sants a mi, car 
Ex 4,25 tochà los peus de aquell e dix: «Tu  est novi de sanch a mi.» 26 E lexà aquell  
Ex 18,4  e dix: «Déu de mon para, tu  est mon ajudedor e’m desliurest del  
Ex 34,10  lo pobla aquest enmig del qual  est les obres del Senyor terribbla de les  
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Ex 9,14  per ço que sacrifich mi, 14 cor en  esta vegade trematré totes les mies  
Ex 8,20 Moysèn. 20 [*] –Lleve’t bon matí e  està devant Farahó, e axiràs a les aygües  
Ex 9,13  13 E dix Déu [*]: –Lleva’t matí e  està devant Faraó, e digues a ell: “Açò  
Ex 18,14  Per què seus tu tot sol e al poble  està devant tu del matí tro al vespra? 15  
Ex 24,12  a Moysèn: –Puge a mi en lo munt,  està aquí e donaré a tu II taules de pedra 
Ex 34,2  en les taules que tranquest. 2 E  està aperallat per lo matí per ço que  
Ex 12,40  aÿnar ço que’ls era master. 40 Le  estade que’ls fills de Ysrael faeren en  
Lv 21,24  Ysrael totes coses que a ell éran  estades manades. 22,Tit Capítol XXII 1 E  
Ex 15,12 e llohable e fayent maravelles? 12  Estanits la tua mà, e la terra los ha  
Ex 36,20  del tabernacla de fust de setim  estans; 21 e era la llonguesa de la taula  
Ex 9,10  pregueren de la sendra del forn, e  estant devant Farahó scampà aquella Moysèn 
Ex 7,19  flums de aquells, e los rius e los  estanys e tots los lochs de les aygües,  
Ex 8,5 sobre los flums, e encare sobre los  estanys, e aduré granotes sobra la terra  
Ex 35,11  e son cubertor e ses clàvies e ses  estaques e ses barres, e ses colones e sos 
Ex 35,18  del portal de la cort, 18 e les  estaques del tabernacla e les estaques de  
Ex 35,18 e les estaques del tabernacla e les  estaques de la cort e lurs cordes, 19 e  
Ex 38,20  éran de aram, 20 e totes les  estaques del tabernacla e de la cort  
Ex 38,31  pertanyen a son ús, 31 [*] ab les  estaques de la cort e de la sua intrada.  
Ex 26,35  devers migjorn, e la taula  estarà devers tremuntana. 36 »E faràs  
Ex 40,5  aquí. 5 E l’altar del perfum  estarà devant la arqua del testimoni. E  
Lv 12,4  sia circuncís l’infant. 4 E ella  estarà en la sanch de la sua purificació  
Lv 12,5 lo gitament de les sues mèstrues, e  estarà LXVI dies en la sanch de la sua  
Lv 19,33  estranger en la vostra terra e  estarà entra vosaltres, no l’  
Lv 27,8  serà e la estima retra no porà,  estarà devant lo sacerdot, e tant com  
Lv 19,16  de llegotaries en los pobles. No  estaràs contra la sanch de ton proïsma. Yo 
Ex 2,21 E apellaren-lo. E jurà Moysèn que  estaria ab ell. E pres Siporà filla d’ell 
Ex 6,5  quals los egipcians opremen, e són  estat ramenbrant de la mia covinensa. 6 E  
Ex 14,13 dix Moysèn al poble: –No us temats.  Estats e veyats les marevelles de nostre  
Ex 19,15  lurs vestedures, 15 dix a ells:  –Estats aperallats en lo terç dia, e no us 
Ex 33,9  devallava una colona de una nuu e  estava a la porta del tabernacla, e  
Ex 33,10  e deyen que colona de nuu  estava devant lo tabernacla. E astaven  
Ex 36,38  fonaments, ço és, so en què ells  estaven, qui era fiquat en terra, éran de  
Ex 40,35  mogudes; 35 e si penyava la nuu,  estaven-sa en aquell mateix lloch. 36 E  
Lv 7,14  Senyor, e serà dels sacerdots qui  estaven en lo sacrifici de la sanch, 15  
Lv 11,9  e com en aygües de flumns o en  estayns, menyarets. 10 E aquell qui no  
Ex 18,25  [*] de tot lo poble de Ysrael, e  estebblí-los prínceps del poble, tribuns 
Lv 14,11 com lo sacerdot purificarà l’homa,  estebblirà aquell e totes aquestes coses  
Ex 2,4  sobra la vora del flum. 4 E  estech sa germane de luyn per saber què  
Ex 2,15  E fogí Moysèn devant Farahó, e  estech en terra de Median, e sech prop del 
Ex 15,8  les aygües. La ona decorrech e  estech, als abizos foren rabblits enmig de 
Ex 18,13  per ço que jutyàs lo poble, e  estech lo poble devant Moysèn del matí tro 
Ex 20,21  temor ab vós e que no pecats. 21 E  estech lo poble de lluny, e Moysèn se  
Ex 24,18  de la nuu e puyà en lo munt, e  estech aquí XL dies e XL nits. 25,Tit  
Ex 32,26  (per ço cor ell hi consentí). 26 E  estech enmig del portal de la alberguada e 
Ex 34,5  devellàs nostre Senyor per la nuu,  estech Moysèn ab ell apellant lo nom de  
Ex 34,28  fermament ab tu e ab Ysrael. 28 E  estech aquí ab nostre Senyor Moysèn XL  
Ex 15,15  hagueren gran temor, e tots los  estedans de Canahan tremolaren; 16  
Ex 24,11 mès sa mà sobre aquells qui de luyn  estegueren dels fills de Ysrael. E veren  
Ex 32,13  la vostra sament axí com les  estelles del cel, e la terra aquella de  
Ex 7,5  agepcians que yo sóm Senyor, qui  estendré la mia mà sobre Agipte e trauré  
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Ex 9,15  a mi en tota la terra. 15 E ara yo  estendré la mia mà, e farré a tu e a ton  
Ex 9,29  –Com yo saré axit de la ciutat,  estendré les mies mans a nostre Senyor, e  
Ex 14,21  era tenebroza. 21 E com Muysèn  estenés la mà sobre la mar, menà Déu lo  
Lv 9,17 ella e féu-na perfum sobra la ara  estés lo holocaust del matí. 18 E deguollà 
Ex 4,4  tua mà e pren-la per la coha. E  estès la mà e pres-la, e mantinent tornà 
Ex 6,6  servitut dels hebreus, [*] ab braç  estès e ab grans juýs, 7 e pendré vós a mi 
Ex 9,33 Moysès devant Farahó de la ciutat e  estès ses mans vers lo cel a nostro  
Ex 10,13  que romàs a le pedruscade. 13 E  estès la sua verga Moysèn sobra la terra  
Ex 22,11  deu esser enmig d’ells que ell no  estès la mà en la cosa de son proïsma, e  
Ex 40,17  e dressà ses colones, 17 e  estès la tenda sobra lo tabernacla, e posà 
Lv 9,22  Déu axí com manà Moysèn. 22 E  estès les mans devant lo poble e banaý  
Ex 25,19  part de l’oratori, 19 e la un  estiga a la un llats, e l’altre, a l’  
Lv 13,34  en lo VIIè dia veurà que la plaga  estiga en son lloch ne no serà pus pregona 
Ex 28,28  junyir sobre los musclos, 28 e  estiguen l’efot ab los anells seus ab los 
Ex 19,17  Déu del lloch de l’albergade, e  estigueren a le reÿl del munt. 18 E tot lo 
Ex 20,18  lo munt fumar, e per açò, de por,  estigueren de lluyn. 19 E digueren a  
Ex 29,46  ells de terra de Agipta per ço que  estigués entre ells. Yo só lo Senyor Déu  
Ex 36,19 envermellides, e altra cubertor que  estigués demont aquestes de pells de boch. 
Lv 9,5  tabernacla, en lo qual loch, com  estigués tota la multidut devant Déu, 6  
Ex 38,8 aram dels spills de les fembres qui  estiguessen a le porta del tabernaccla, a  
Lv 27,2  atorgat a Déu la sua ànima, sots  estima donarà lo preu: 3 Si serà mascla de 
Lv 27,8 la fembra X. 8 E si pobra serà e la  estima retra no porà, estarà devant lo  
Lv 27,13  presentarà, afagirà-hy sobra la  estima la quinta part. 14 »L’hom si  
Lv 27,15  donarà la sinquena part de la  estima desobre e haurà la casa. 16 »Lo  
Lv 27,25 l’havia en poseció hagut. 25 »Tota  estimació dels sicles del santuari que  
Lv 27,27  aquell qui’l presentarà segons la  estimació sua, e anedir-hi-ha la  
Lv 27,19 -ha la sinquena part de la picúnia  estimada e poceyrà aquell; 20 e si rembra  
Lv 27,14  e segons lo preu que per ell serà  estimat serà venuda, 15 e ci lo qui hu ha  
Lv 27,16  segons la mesura de la sament serà  estimat lo preu: si XXX mesures de ordi  
Lv 27,17 camp, tant con pot valer, tant serà  estimat; 18 mas, en altra manera, aprés de 
Lv 27,27 venut a altra tant com se vulla sia  estimat. 28 »Tota cosa que al Senyor serà  
Ex 21,22  del dan tant com lo marit de ella  estimerà e los àrbitres ho jutgeran. 23  
Lv 27,8  lo sacerdot, e tant com aquell  estimerà e veurà que ell pot donar, tant  
Ex 10,12  Farahó. 12 E dix Déu a Moyèn:  –Estín la tua mà sobra la terra de Agipta, 
Ex 10,21  21 E dix nostre Senyor a Moysèn:  –Estín la tua mà vers lo cel, e seran  
Ex 16,33  com ne porà caber en un almut, e  estoge’l devant nostre Senyor per estojar 
Ex 16,19  19 E dix Moysèn a ells: –Nengú no  estoig al matí d’ell. 20 E aquells qui no 
Ex 16,33  estoge’l devant nostre Senyor per  estojar a les vostres generacions. 34 E  
Ex 16,20 aquells qui no’l ne craguéran e n’ estoyaren tro al matí, trobaren-ho  
Ex 16,23  cohets. E açò que us sobrerà,  estoyats-ho entrò a demà. 24 E faheren- 
Lv 15,4  aytale humor és lleig. 4 Tota la  estrada en la qual dormirà ell, e en la  
Lv 19,33  Yo sóm lo Senyor. 33 »Si habitarà  estranger en la vostra terra e estarà  
Lv 22,10  santifique a vosaltres. 10 »Nengun  estranger no mengerà de les coses  
Lv 22,25 manera no façats. 25 De la mà de l’ estranger no presentareu pans al Déu  
Lv 25,35  de mans, rebràs aquell axí com  estranger e palegrí e viurà ab tu, 36 no  
Lv 25,47  devers vosaltres la mà de l’ estranger e del palagrí, e, vengut a  
Lv 17,15 fera, axí dels de la terra com dels  estrangers, llevarà la sua vestimenta e si 
Lv 19,34  a vosaltres mateys, car sou astats  estrangers vosaltres en la terra de  
Lv 20,2  als fills de Ysrael: »[*] e dels  estrangers qui habiten en Ysrael, si nengú 
Lv 22,18  »Hom de la casa de Ysrael e dels  estrangers qui habiten entra vosaltres e  
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Lv 25,45  entorn de vosaltres són 45 e dels  estrangers qui van palegrinant entra  
Lv 26,8  8 pasaguiran V de vosaltres a C  estrangers, e C de vosaltres a XM, e  
Ex 39,30  obra del sant nostra Senyor; 30 e  estrangueren ab fill blau ab lo mitre, axí 
Ex 18,3  era apellat Guersson dient [*]:  «Estrany fuy e palagrí en la terra  
Ex 6,4  en la qual foren peragrins e  estranys. 5 Yo he oÿts los gemegaments  
Ex 12,19  de la coŀlació de Ysrael, axí dels  estranys com dels nadius de la terra. 20  
Ex 32,25  cosa ell lo costituí nuu entre los  estranys, (per ço cor ell hi consentí). 26 
Lv 17,8  Homa de la casa de Ysrael e dels  estranys qui peragrínan ab vós qui offerrà 
Ex 12,43  la relagió de Pasque: »Nengun hom  estrayn no manuch d’ell, 44 mas tots  
Ex 21,8  hage poder de vendre-la a pobble  estrayn si meynspresà aquella. 9 E si son  
Ex 30,33  conpondrà aytal e donarà d’ell a  estrayn, serà tellat de son pobla.” 34 E  
Lv 16,1  fills de Aron com ofariren lo foch  estrayn e moriren. 2 Manà Déu a Moysèn e  
Lv 16,29  no face obra, axí lo nadiu com l’ estrayn qui peregrina entra vós; 30 en  
Lv 17,10  de la casa de Ysrael, privat o  estrayn qui peregrín entre vosaltres, si  
Ex 23,12  de ta serventa e tos palagrins o  estrayns. 13 »Tot ço que he dit a vós  
Ex 29,33  la oferta de lurs mans. Los  estrayns no’n manyaran de ço, car sans  
Lv 17,12 vós no mengerà sanch, ni encara los  estrayns qui peregrinen entra vós. 13  
Lv 17,13  homa dels fills de Ysrael e dels  estrayns qui peregrinen ab vós qui casarà  
Ex 13,20  Sachot e passaren en Chasom, en l’ estrem de la fi del desert. 21 E Déu anave 
Ex 28,25 25 e aquelles matexes cadenes de l’ estrem donarà sobra abdós los encastaments 
Lv 8,24  havia degollat, e toquà’ls en lo  estrem de la orella e lo polze dret de les 
Lv 14,14 per la colpa, e posar-n’ha en l’ estrem de la orella dreta de aquell que  
Lv 14,17  romandrà en la mà buydarà sobre l’ estrem de la orella dreta de aquell qui és 
Lv 14,25  la sanch de aquell posarà sobra l’ estrem de la orella dreta de aquell qui és 
Lv 14,28  veguades, 28 e toquar-n’ha l’ estrem de la orella dreta de aquell e lo  
Ex 39,23  posaren entra les magranes en l’ estrema part de la guonella entorn. 24 E  
Lv 8,23  ’n la orella de Aron destra en la  estrema part de aquella e lo polze de la  
Ex 28,7  les spatlles juyens d’amdosos los  estremps, axí que tornen a un. 8 E la sua  
Ex 28,39  sa tenga per paguat d’ell. 39 »E  estrènyer-s’ha sa guonella de lli, e  
Ex 28,4  e efot, e pali e guonella de lli  estreta, e oral e braguer. E faran  
Lv 11,16  e tot ocell de sa senblance, 16  esturçs [*] e sperver segons son genus, 17 
Ex 5,5 de la terra. Vegats quante companya  esvahex a ell! E diguéran a ell: –Molt és. 
Lv 10,4  callà. 4 E apellà Moysèn Misael e  Ethelsafans, fills de Ozibel, avoncle de  
Ex 3,8  heteu e amoreu e pharitzeu e  eveu e guarbuceu, 9 cor la clamor dels  
Ex 3,17  e heteu e amoreu e pharizeu e  eveu e gebuseu, a la terra fluent de llet  
Ex 13,5 e dels hoteus e dels amoreus e dels  eveus e dels gebuseus, los quals jurà a  
Ex 33,2  e’ls heteus e’ls faritzeus e’ls  eveus e’ls gebuseus, 3 e entres en terra  
Ex 34,11  e los heteus e’ls faritzeus e los  eveus e los gebuseus. 12 E guarde’t que  
Ex 5,20  e Aron, qui astava encontra lo  eximent de Farahó, 21 e diguéran a ells:  
Ex 21,7  axí com lo serf ha acustumat d’ exir; 8 mas si desplaurà en los ulls de  
Ex 34,35 éran manades, 35 cor con veien a l’ exir de Moysèn sa faç axí esclarida,  
Lv 25,41  servirà envers tu, 41 e aprés n’ exirà ab sos fills e tornerà a le sua  
Ex Inc  Inc E comensa lo libra de  Èxodus, que és lo segon libra de la  
Ex Expl  lo segon libra, lo qual ha nom  Èxodus. Lv Inc Comensa lo terç libra de  
Lv 5,18 al sacerdot, segons la mesura de la  extimació del peccat. Lo qual ador per  
Ex 25,39  sien d’or net. 39 Totes les  eynes aquestes sien en pes de un quintar,  
Ex 27,3  e sos ensencés, e totes ses  eynes d’eram. 4 E faràs en aquell obra de 
Ex 27,19  colones, d’aram. 19 E totes les  eynes del tabernacle [*] e tot ço que  
Ex 35,13 e la taula e ses perxes e totes les  eynes, e los pans de proposició, 14 e lo  
Ex 37,24  E pasava lo canalobra ab totes ses  eynes d’or net I quintar. 25 E féu un  
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Ex 39,32 a Moysèn ab la tenda e ab totes ses  eynes, axí com són corbayons, e les taules 
Ex 39,35  cuberta, 35 e la taula e totes ses  eynes e lo pa de proposició, 36 e lo  
Ex 39,36  e les llàntees e totes ses  eynes, e l’oli de la lluminària, 37 e la  
Ex 39,39  aram, [*] e ses perxes e totes ses  eynes, e lo pitxer e lo bassí, e les  
Ex 39,40  staques e ses cordes, e totes les  eynes del servey del tabernacla, e la  
Lv 4,26  devant la ara axí com lo perfum ce  fa per pasificament, e praguarà per ell  
Lv 11,32  o salici o en qualque cosa que’s  fa obra, sia tingude en aygua, com serà  
Ex 31,4  en tota obra 4 per cogitament de  fabre, qualquequal cosa que’s pugua fer,  
Ex 4,11  féu la bocha de l’homa, o qui ha  fabregat lo sort o lo mut, o qui ha ratut  
Ex 3,6  lo Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa  faç, cor no podia guordar contra Déu. 7 Al 
Ex 10,15  ne aprés, 15 e cobriren tota la  faç de la terra, guardant e aguastant  
Ex 16,14  la posade [*]. 14 E cobrí tota la  faç de la terra. E aparech en lo desert  
Ex 33,13  devant tu, mostra a mi la tua  faç per ço que yo sàpia tu e trop gràcia  
Ex 33,14  14 E dix nostra Senyor: –La mia  faç irà devant tu, e rapòs donaré a tu. 15 
Ex 33,20  dix: –Tu no pots veura la mia  faç, cor no pot veura a mi homa qui  
Ex 33,23  la part derrera de mi, mas la mia  faç tu no pots veura. 34,Tit Capítol XXXV  
Ex 34,11  e yo mateix gitaré devant la tua  faç los amoreus e’ls cananeus e los  
Ex 34,35  con veien a l’exir de Moysèn sa  faç axí esclarida, maravallaven-sa, e  
Lv 13,55  altres VII dies. 55 E com veurà la  faç de aquell que no serà mudade ni  
Lv 17,10 si menyarà sanch, yo fermaré la mia  faç contra la ànima de aquell e escamparé  
Lv 19,15  la persona del pobra ni honres la  faç del rich; justament jutge a ton  
Lv 26,17  serà devorada; 17 posaré la mia  faç contra vosaltres e decaureu devant  
Lv 22,24  terra açò en nenguna manera no  façats. 25 De la mà de l’estranger no  
Lv 26,15  e los meus juýs avilareu que no  façau les coses que manades són per mi, e  
Ex 10,1  cor e de sos serfs per ço que yo  face aquests senyals en ell, 2 e que tu ho 
Ex 21,9  aquella, segons custuma dels fills  face a’quelle. 10 E si pendrà altre,  
Ex 22,3  axit lo sol e sdevendrà açò que  face homey, ell deu morir. E si serà pres  
Ex 33,5  teu ornament per ço que sàpia què  face a tu. 6 E posaren los fills de Ysrael 
Lv 2,2  de sèmolla e oli e molt ensens, e  face lo prevera perfum sobra la ara per  
Lv 3,5  les parts de dins, 5 de tot açò  face perfum sobra l’altar, posat demunt  
Lv 4,19  19 E prenga tot lo seu sèu e  face’n perfum sobra l’altar. 20 E face  
Lv 4,20 face’n perfum sobra l’altar. 20 E  face axí de aquest vadell com féu del  
Lv 4,27  del poble de la terra, ço és, que  face qualque que nostre Senyor vet en la  
Lv 4,35  de aquell. 35 E prengua lo sèu e  face d’ell axí com se sol fer del sèu del 
Lv 5,5  e aprés entendrà la arrada, 5  face panetència per lo peccat: 6 ofira I  
Lv 5,9  que de la sanch de aquell romandrà  face decórrer al fonament de l’altar, cor 
Lv 7,5 la tela e aquell del fetge [*], 5 e  face’n lo sacerdot perfum sobre l’altar, 
Lv 7,31  -hu al sacerdot, 31 lo qual ne  face del sèu perfum sobre l’altar, e lo  
Lv 16,10  a Zazell, posarà viu devant Déu, e  face pregàries sobre aquell e llex anar  
Lv 16,29 aflegirets vostres ànimes; nengú no  face obra, axí lo nadiu com l’estrayn qui 
Ex 11,9  us oyrà, per molts de senyals que  facen en la terra de Agipta. 10 Moysèn e  
Ex 28,3 he umplit de spirit de saviesa, que  facen vestadures a Aron, en les quals  
Lv 4,2  que’l Senyor ha manat que no’s  facen farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo  
Ex 23,9  les peraules dels justs. 9 »No  faces trists los palegrins, [*] en terra  
Lv 19,16  jutge a ton proïsma. 16 No seràs  faedor de crims ne portador de llegotaries 
Ex 12,16  VII aquella matexa festivitat serà  faedora honradement; e no farets nenguna  
Lv 23,3  santes: 3 »Per VI dies fareu  faena; lo dia VIIè reposareu, car disapta  
Lv 23,3  és, e serà anomenat sant. Nenguna  faena no fareu en ell. Disapte del Senyor  
Lv 4,3 [*] lo prevera qui és untat peccarà  faent delinquir lo pobbla, offerrà per son 
Lv 4,13  Ysrael sa ignorave per ignorància  faent ço que és contre lo manament de  
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Lv 18,5 5 »Guordau les mies leys e juýs que  faent l’hom viurà en elles. Yo sóm lo  
Ex 32,3  les mullers de vostres fills. 3 E  faéran-ho axí lo pobbla, e aportaren les 
Ex 36,8  ofarit bastava e sobrebundava. 8 E  faéran tots los savis da cor, a complir la 
Ex 39,1 e de color vermella e de lli tortís  faéran draps brodats a obs de la santadat, 
Ex 39,22  per ço que no s’esquinsàs. 22 E  faéran sobre los talabans del pali  
Ex 39,25  Senyor havia manat a Moysèn. 25 E  faéran guonelles de obra texida a Aron e a 
Ex 39,31 del tabernacla [*] del testimoni, e  faéran los fills de Ysrael tot ço que  
Lv 24,23  e ab pedres lo destrenguéran. E  faéran los fills de Ysrael axí com havia  
Ex 7,10  Moysèn e Aron devant Farahó, e  faeren axí com los havia manat Déu, e gità 
Ex 12,35  ab draps sobre lurs muscles. 35 E  faeren los fills de Ysrael axí com manà a  
Ex 12,39  la pasta que tregueren de Agipte e  faeren-ne pans alizos, los quals  
Ex 12,40  Le estade que’ls fills de Ysrael  faeren en Agipta fou CCCCXXX anys, 41 los  
Ex 12,50  e a l’habitant entre vós. 50 E  faeren los fills de Ysrael axí com havia  
Ex 35,26  26 e pèlls de cabres; tot açò  faeren per lur pròpria voluntat. 27 E la  
Lv 18,27  27 car totes aquestes horribletats  faeren los conredós de la terra que foren  
Lv 20,23 vosaltres, car totes aquestes coses  faeren, de què les he abominades. 24 E a  
Ex 34,10  Senyor terribbla de les quals són  fahedor. 11 »Observa tot ço que vuy he  
Ex 3,20  totes les mies maravelles qui són  fahedores enmig d’ells, e aprés açò  
Ex 1,17  fembres taméran nostro Senyor e no  fahéran lo manament del rey de Agipta, ans 
Ex 7,20 vaxells de fust com de pedra”. 20 E  fahéran-ho axí Moysèn e Aron com los  
Ex 7,6  de Ysraell d’enmig d’ells. 6 E  faheren-ho axí Moysèn e Aron com los  
Ex 7,11  hòmens sabens e encantadors, e  faheren allò matex per lurs encantamens  
Ex 8,18  per tota la terra de Agipte. 18 E  faheren atratal los encantadors ab lurs  
Ex 11,10  terra de Agipta. 10 Moysèn e Aron  faheren tots los senyals aquests devant  
Ex 12,47  la coŀlació dels fills de Ysrael  faheren açò, 48 e si algú palagrí voldrà  
Ex 14,4  agipcians que yo sóm lo Senyor. E  faheren-ho axí. 5 E fou desnunciat al  
Ex 16,17 lo tebernacle, axí’n prenets. 17 E  faheren-ho axí los fills de Ysrael.  
Ex 16,24  estoyats-ho entrò a demà. 24 E  faheren-ho axí com los menà Moysèn, e no 
Ex 19,2 vengueren tro al desert de Sinaý, e  faheren tendes e posades en aquell loch, e 
Ex 36,1 atrobava. 36,Tit Capítol XXXVII 1 E  faheren Bestell e Holiap e tots los hòmens 
Ex 17,3  contre Muysèn dient: –Per què  fahist-nos axir de Agipte? ¿Per ço que  
Ex 29,41  o moltó ofarràs al vespra axí com  faïst per lo matí, e faràs la oferta,  
Ex 23,1  mans axí que per hom malvat digues  falç testimoni. 2 No seguiràs companye a  
Lv 5,15  dient: 15 –Ànima con tractarà  falcia e’n error en aquelles coses qui  
Ex 13,17  no’ls menà per la carrera dels  falisteus, qui’ls era dret pasatge, que  
Ex 8,29  guorde’t que d’equí avant no  fallesques que no lexs anar lo pobble per  
Lv 11,13  esquivadores són a vós: àguila e  falquó e cornea 14 e milà e voltor segons  
Ex 20,16  15 »No emblaràs. 16 »No faràs  fals testimoni contra ton proïsme. 17 »No  
Ex 16,3  aucieces tota aquesta multitut de  fam? 4 E dix Déu a Moysèn: –Vet que yo  
Lv 18,22  no’t mesclaràs ab participació  famanil, car abominació és. 23 »Ab nenguna 
Lv 20,13  ab lo mascla ab participació  famanil, cadescú ha fet coses que no són  
Ex 1,16  infant mascla ociets-lo, e si és  famella, restaurats-la. 17 E les fembres 
Ex 5,16  serfs són batuts, e injustament  fan contra lo teu pobla. 17 E ell respòs:  
Ex 10,5  e rauran tots los arbres que’s  fan en los camps, 6 e umpliran les cases  
Ex 23,8  dons, cor axorben los savis e  fan torçre les peraules dels justs. 9 »No  
Ex 37,21  sots los canons per III lochs, que  fan ensemps VI canons qui partexen [*]  
Lv 2,14  e puys les engrunaràs axí com a  far, e axí oferràs les tues promícies a  
Lv 2,16  de la oferta, axí com és del  far e de l’oli, e de tot l’ensens, cor  
Ex 9,5 nostre Senyor lo temps dient: –Demà  farà nostre Senyor aqueste cosa en terra.  
Ex 14,13  de nostre Senyor les quals  farà vuy, car aquests agipcians que are  
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Ex 21,11  lo preu de sa nedaze. 11 E si no  farà aquestes IIIs coses, llex-la hom de 
Ex 22,3  morir. E si serà pres aquell qui  farà lo furt e no ha de què ho reta, ell  
Ex 22,16  hage esposade [*] dormirà ab ella,  farà a ella adot e pendrà-la per muller. 
Ex 22,20  ab bèstia, morrà de mort. 20 »Qui  farà sacrifici al diable, sia destroït. No 
Ex 31,14  aquell, de mort morrà; e qui  farà en ell obra, perirà la ànima de  
Ex 31,15  sant a nostro Senyor. Totom qui  farà en aquell dia obra morrà de mort. 16  
Ex 35,2  de nostra Senyor, e aquell qui  farà en ell obra, morrà. 3 No ensendràs  
Lv 2,16  les quals coses de la una partida  farà perfum lo prevera per ramenbrance de  
Lv 4,2 ’l Senyor ha manat que no’s facen  farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo prevera qui  
Lv 4,10  del sacrifici del pasificament, e  farà perfum de açò sobra l’altar dels  
Lv 6,2 en alguna manera la neguarà o li’n  farà alguna colúmpnia, 3 o le hy metrà en  
Lv 6,3  aquestes maneres o en una de totes  farà contra aquella en les quals coses  
Lv 6,10  sa carn, e pendrà les sendres que  farà lo foch e posarà aquelles prop de l’ 
Lv 6,12 dies, e lo holocaust posat, desobra  farà perfum del sèu dels sacrificis  
Lv 14,19  E preguerà devant Déu per aquell e  farà lo sacrifici per peccat, e adonchs  
Lv 14,40  plaga de llepra en les pedres, 40  farà [*] gitar aquelles fora la ciutat en  
Lv 14,41  en lloch inmunda, 41 e la casa  farà raura dedins pertot, e farà gitar la  
Lv 14,41 la casa farà raura dedins pertot, e  farà gitar la rahadura fora del pobla en  
Lv 14,42  del pobla en lloch inmunda, 42 e  farà tornar d’altres pedres del lloch on  
Lv 14,42 llevades aquelles, e ab altra brach  farà axelbar la terra de la casa. 43 E si  
Lv 18,29  de vosaltres. 29 Tota ànima qui  farà nenguna de aquestes coses perirà d’  
Lv 20,19  de mara no descobriràs. Qui açò  farà la difamació de la sua carn  
Lv 20,21  »Qui pendrà la muller de son germà  farà cosa no deguda, car la verguonya de  
Lv 23,30  30 e aquella qui nenguna obra  farà, deliré aquella de son poble; 31 per  
Lv 24,19  retrà ànima per ànima. 19 »Qui  farà alguna farida o naffra a nengú de son 
Lv 25,21  a vosaltres lo VIè ayn, e  farà fruyt de III ayns, 22 e sembrareu l’ 
Lv 26,35  sereu 35 en la terra dels hosts;  farà sos disaptes e raposarà en los  
Ex 1,11  ciutats als tebernacles de  Farahó: Phirone, Ramarcès. 12 E en quant  
Ex 1,22  adificà a elles cases. 22 E manà  Farahó a tot lo poble dient: –Qualque  
Ex 2,7  7 E dix la germana a la filla de  Farahó: –Yré e cridaré a tu una fembra de  
Ex 2,9  [*]. E dix a ella la filla de  Farahó: –Guarde’l-ma bé, 10 cor ell ha  
Ex 2,15 «Per cert, sabude és la cosa.» 15 E  Farahó sabé açò, e volch-lo auciura, a  
Ex 2,15  a Moysèn. E fogí Moysèn devant  Farahó, e estech en terra de Median, e  
Ex 2,22  e desliurà a mi de la mà de  Farahó.» 23 E aprés molt de temps, morí lo 
Ex 3,10  10 Donchs, vina, e trametré’t a  Farahó, e treuràs lo meu poble, fills de  
Ex 3,11  al Senyor: –Qui són yo, que vage a  Farahó e que git los fills de Yraell de  
Ex 4,21  la tua mà, e faràs aquells devant  Farahó. E yo endurahiré son cor per ço que 
Ex 5,1  açò, entraren Moysèn e Aron devant  Farahó e diguéran-li: –Açò diu nostre  
Ex 5,15  dels fills de Yraell, e cridaren a  Farahó dient: –Per què fas açò contra nós, 
Ex 5,20  qui astava encontra lo eximent de  Farahó, 21 e diguéran a ells: –Vege nostro 
Ex 5,21  fets per vostro ordonament devant  Farahó e devant sos serfs, cor vós havets  
Ex 5,23  23 Cor per ço com yo sóm intrat a  Farahó per ço que parlàs en lo teu nom,  
Ex 6,1  a Moysès: –Are veuràs què faré a  Farahó, car ab mà fort m’enmenaré ells, e 
Ex 6,11 a Moysèn dient: 11 –Entre e parla a  Farahó, rey de Egipta, que jequesqua axir  
Ex 6,12 ·m volen oir; e donchs, com ma oirà  Farahó? Guorda con yo són ab los no  
Ex 6,27  aquests són aquells qui parlaren a  Farahó rey de Agipta per traure los fills  
Ex 6,29  dient: –Yo sóm lo Senyor. Parle a  Farahó, rey de Agipta, totes les coses que 
Ex 6,30 llavis no sircuncizos. ¿Com ma oyrà  Farahó? 7,Tit  1 Dix Déu a Moysèn: –Vet  
Ex 7,1  que yo t’he ordonat senyor sobra  Farahó, e Aron ton frara serà ton perler.  
Ex 7,2  a tu, e Aron ton frara parlarà a  Farahó que jequesqua los fills [*] axir de 
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Ex 7,4  terra de Agipte. 4 E no oirà a vós  Farahó, e yo daré plagua en Agipte, e  
Ex 7,7  e Aron de LXXXIII con perlaren a  Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn e Aron: 9  
Ex 7,9  a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós  Farahó: “Mostrats-me senyal”, digues a  
Ex 7,9  verga e gite-la en terra devant  Farahó”, e tornerà colobre. 10 E intraren  
Ex 7,10  10 E intraren Moysèn e Aron devant  Farahó, e faeren axí com los havia manat  
Ex 7,10  Déu, e gità Aron la verga devant  Farahó [*], e tornà colobre. 11 E apellà  
Ex 7,11  [*], e tornà colobre. 11 E apellà  Farahó hòmens sabens e encantadors, e  
Ex 7,14  Déu a Moysèn: –Greu és lo cor de  Farahó, que no vol llexar lo poble. 15 Vé  
Ex 7,20  e farí les aygües del flum devant  Farahó e devant sos serfs. Mantinent  
Ex 7,22  e fo enduraÿt lo cor de  Farahó e no l’oý, axí com havia menat  
Ex 8,1  1 E dix Déu ha Moysès: –Intra a  Farahó e digues a ell: “Açò diu nostre  
Ex 8,8  terra de Agipte. 7 [*] 8 E apellà  Farahó Moysèn e Aron e dix a ells:  
Ex 8,9  lur Déu. 9 E dix Moysèn a  Farahó: –Tu ordones mi que yo prech per tu 
Ex 8,12  flum. 12 E axiren Moysèn e Aron de  Farahó, e apellà Moysèn nostre Senyor per  
Ex 8,19 Déu és ací. E fo enduraït lo cor de  Farahó e no oý ells, axí com havia dit Déu 
Ex 8,20  –Lleve’t bon matí e està devant  Farahó, e axiràs a les aygües e diràs a  
Ex 8,24  mosques molt males en la casa de  Farahó e de sos serfs, e en tota la terra  
Ex 8,25  manera de mosques. 25 E apellà  Farahó Moysèn e Aron, e dix a ells: –Anats 
Ex 8,28  axí com ha manat a nós. 28 E dix  Farahó: –Yo llexaré vós per ço que  
Ex 8,29  Senyor que tolgue les mosques a  Farahó e a sos serfs e a son poble demà;  
Ex 8,30  Senyor. 30 E axí Moysèn devant  Farahó e adorà nostre Senyor, 31 lo qual  
Ex 8,31  de aquel, e tolch les mosques a  Farahó e a sos servidors e a son poble,  
Ex 8,32  una. 32 E fo enduraït lo cor de  Farahó, axí que en aquesta vegade no llexà 
Ex 9,1  1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a  Farahó, e parle a ell e dix: “Açò diu  
Ex 9,7 Ysrael no’n parí nengú. 7 E tremès  Farahó si era mort nengú del bestiar que  
Ex 9,7 -li que no. E agreuyà’s lo cor de  Farahó e no llexà anar lo poble. 8 E dix  
Ex 9,10 la sendra del forn, e estant devant  Farahó scampà aquella Moysèn vers lo cel,  
Ex 9,12 Agipte. 12 E Déu endurahí lo cor de  Farahó e no oý ells, axí com havia dit Déu 
Ex 9,27  no’n caech gens. 27 E tremès  Farahó e apellà Moysèn e Aron, e dix a  
Ex 9,33  éran. 33 E axí’s Moysès devant  Farahó de la ciutat e estès ses mans vers  
Ex 9,34  pluge sobra la terra. 34 E viu  Farahó que la pluya e la padruscade era  
Ex 10,3  3 E entraren Moysèn e Aron a  Farahó, e diguéran a ell: –Açò diu nostre  
Ex 10,7  [*] 7 E diguéran los serfs de  Farahó: –Per què sofarim nós açò? Llexem  
Ex 10,8  8 E tornaren Muysèn e Aron a  Farahó, lo qual dix a ells: –Anats e  
Ex 10,11  E mantinent se axiren devant  Farahó. 12 E dix Déu a Moyèn: –Estín la  
Ex 10,18  mort. 18 E axí Moysèn devant  Farahó, e pregà nostre Senyor, 19 que féu  
Ex 10,20  E endurahí nostre Senyor lo cor de  Farahó, e no’n llexà anar los fills de  
Ex 10,24  los fills de Ysrael era lum. 24 E  Farahó apellà Moysèn e Aron e dix a ells:  
Ex 10,28 no volch llexar anar ells. 28 E dix  Farahó a Moysèn: –Perteix-te devant mi,  
Ex 11,1  E dix Déu a Moysèn: –Encara tocaré  Farahó de una plaga, e Agipte atrecí, e  
Ex 11,3  en terra de Agipte devant  Farahó e devant sos serfs e devant tot lo  
Ex 11,5  terra de Egipte, del primer nat de  Farahó, sayent sobra son citi, entrò al  
Ex 11,9 axí-ce’n Moysèn molt irat devant  Farahó. E dix nostre Senyor a Moysèn:  
Ex 11,9  E dix nostre Senyor a Moysèn:  –Farahó no us oyrà, per molts de senyals  
Ex 11,10  tots los senyals aquests devant  Farahó, axí com són escrits, e nostre  
Ex 11,10  e nostre Senyor endurahí lo cor de  Farahó, que no llexà axir lo poble de  
Ex 12,30  nats de les bèsties. 30 E llevà’s  Farahó de nits, e tots sos serfs e tots  
Ex 12,31  en què no hagués mort. 31 E cridà  Farahó Moysèn e Aron en aquella nit e dix  
Ex 13,15 Agipte, de casa de servitut, 15 cor  Farahó era enduraït e no’ns volia jaquir  
Ex 13,17  nostre Senyor de Agipte. 17 E com  Farahó hagués jaquit lo poble, nostre  
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Ex 13,17  que per ventura no’s panadís  Farahó si’ls vaés, e que no’s llevàs  
Ex 14,3  passarets sobre le mar. 3 Cor  Farahó perlarà sobre los fills de Ysrael:  
Ex 14,4  pesseguèscan, e saré glorificat en  Farahó e’n tota la sua host, e sebran los 
Ex 14,17  a vós, e saré glorificat en  Farahó, e en tota la sua host, e en les  
Ex 14,23  d’ells, e tots los cavelquants de  Farahó e totes les carretes intraren per  
Ex 14,28  e tota la cavallaria e la host de  Farahó qui’ls perseguia, e aquí neguaren  
Ex 15,4  Totpoderós. 4 Car les carretes de  Farahó e tota la sua host [*] en mar, e  
Ex 15,19  19 E és entrade la cavellaria de  Farahó ab carretes e ab cavalcadors en la  
Ex 18,4  e’m desliurest del coltell de  Farahó.» 5 E vench Jetró, sogre de Muysèn, 
Ex 18,8  sogre tot so que Déu havia fet a  Farahó, e com havia gitats ells de la mà  
Ex 18,8 e com havia gitats ells de la mà de  Farahó e dels agipcians per amor de  
Ex 18,10  la mà dels agipcians e de la mà de  Farahó, e qui ha gitat lo seu poble de  
Ex 28,4 4 »E aquests són los vestiments que  faran: hosen e efot, e pali e guonella de  
Ex 28,4 de lli estreta, e oral e braguer. E  faran vestiments sants a Aron, ton frare,  
Ex 28,6 color vermella e de lli tortís, 6 e  faran lo efot de color de drap d’or e de  
Ex 31,11  aquestes coses que yo mane a tu  faran. 12 E parlà nostra Senyor a Moysèn e 
Lv 1,14 suau odor a nostre Senyor. 14 »E si  faran sacrifici o oferta de ocells al  
Lv 21,5  No’s rauran lo cap ni la barbe ni  faran entratallaments en llur carn. 6  
Ex 4,22  lex lo meu poble. 22 E diràs açò a  Faraó: “Açò diu nostre Senyor: Mon fill  
Ex 5,5 Anats fer vostros fets! 5 E adonchs  Faraó dix a son consell: –Molt és lo poble 
Ex 5,10  e diguéran al poble: –Axí ha dit  Faraó: que no do a vós palla. 11 Anats e  
Ex 6,13  manement als fills de Yraell e a  Faraó, rey de Agipta, per ço que  
Ex 7,13 aquells. 13 E fo enduraÿt lo cor de  Faraó, e no oý aquells, axí com havia dit  
Ex 8,12  de les granotes que havia dit a  Faraó. 13 E féu nostre Senyor segons la  
Ex 8,15 e la terra compodrí-les. 15 E viu  Faraó que dat li era rapòs; fo agreuyat en 
Ex 9,13  [*]: –Lleva’t matí e està devant  Faraó, e digues a ell: “Açò diu nostre  
Ex 10,1  X 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a  Faraó, cor yo he enduraït lo seu cor e de  
Ex 10,27  E endurahí nostre Senyor lo cor de  Faraó, e no volch llexar anar ells. 28 E  
Ex 11,8  tots aquests serfs a mi –dix  Faraó– e adoreu-ma dient: “Ix tu e tot  
Ex 14,5  fogia, e fou trestornat lo cor de  Faraó e dels serfs de aquell sobre lo  
Ex 14,8 8 E enduraý nostre Senyor lo cor de  Faraó, rey de Agipte, e persaguí los fills 
Ex 4,21  e que he posats en la tua mà, e  faràs aquells devant Farahó. E yo  
Ex 15,26  la veu de ton Senyor, ton Déu, e  faràs devant ell ço que dret és, e obeyràs 
Ex 20,10  del Senyor ton Déu, reposaràs e no  faràs en aquell nenguna obra, tu ne ton  
Ex 20,16 fornicaràs. 15 »No emblaràs. 16 »No  faràs fals testimoni contra ton proïsme.  
Ex 20,25 vendré a tu e benayré a tu. 25 E si  faràs a mi altar de pedra, no adifichs  
Ex 22,30  30 e de tos bous e de tes ovelles  faràs semblantment: VII dies serà ab sa  
Ex 23,11  les bèsties del camp; e açò matex  faràs de ta vinya e de ton oliver. 12 »VI  
Ex 23,22 22 Cor si ohiràs la veu de aquell e  faràs ço que he perlat, yo saré anemich de 
Ex 23,24  de aquells, ne colràs aquells, ne  faràs la obra de aquells, ans los  
Ex 23,32  e gitaré aquells devant vós. 32 No  faràs ab ells dengun fermament, ne ab lurs 
Ex 25,17  testament que yo daré a tu. 17 »E  faràs una clauste de fin or, de dos colzos 
Ex 25,18 dos colzos e mig [*] d’ample. 18 E  faràs II xerobins d’or batedís, e posaràs 
Ex 25,23  a tu e als fills de Ysrael. 23 »E  faràs taule de fust de setim, qui haurà II 
Ex 25,24  24 e cobriràs ella d’or net. E  faràs a ella alredor, tot entorn en aquell 
Ex 25,25  en aquell orla d’or 25 tot entorn  faràs un sercla qui l’aur romendrà de  
Ex 25,25  IIII dits d’alt, e sobra aquella  faràs altre corona d’or. 26 E faràs IIII  
Ex 25,26  faràs altre corona d’or. 26 E  faràs IIII sercles d’or, e posaràs  
Ex 25,31  devant mi tostemps. 31 »E  faràs canelobre de or net batadís, e feràs 
Ex 25,37 seran tots de fin aur batedís. 37 E  faràs VII llànties e posaràs aquelles  
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Ex 26,1  e de blau color de grane [*], e  faràs varietat de obra [*]. 2 E la  
Ex 26,4  V seran atrecí juntes ensemps. 4 E  faràs anses, ço és, a manera de bagues, en 
Ex 26,6  ajustar la una a l’altre. 6 E  faràs L guanxos d’or ab què junyiràs les  
Ex 26,7  e axí serà’n feta una tenda. 7 »E  faràs, de pèl de cabra, a obs de cobrir lo 
Ex 26,10  de la tende, en lo front. 10 E  faràs L anses o bagues en la altra cortina 
Ex 26,11  pugua a la altra ajustar [*]. 11 E  faràs L sivelles de aram, ab les quals se  
Ex 26,14  part del tabernacla penyarà. 14 E  faràs a ell altre cobriment de pells roges 
Ex 26,14  roges de moltons, e sobre aquesta  faràs altre cobriment de pells de bochs.  
Ex 26,15  cobriment de pells de bochs. 15 »E  faràs les taules stants devant lo  
Ex 26,19  XX en lo llats de migjorn. 19 E  faràs XL colones de argent, de les quals  
Ex 26,22  part del tabernacle devers llavant  faràs VI taules, 23 e IIs taules faràs que 
Ex 26,23  faràs VI taules, 23 e IIs taules  faràs que sien ajuntes en l’angle del  
Ex 26,26  XVI, IIs per cascuna taula. 26 »E  faràs barres de fust de sethim V, per  
Ex 26,29 posts cobriràs d’or, e lurs anells  faràs d’or, per los quals les barres  
Ex 26,31  a tu fo mostrat en lo mont. 31 »E  faràs cubriment de blau, de porpre, de  
Ex 26,36  estarà devers tremuntana. 36 »E  faràs cubertor a le porta de la tenda, per 
Ex 26,37  e lli tortís, obra obrada. 37 E  faràs al cubertor V colones de fust de  
Ex 27,1 de aram. 27,Tit Capítol XXVIII 1 »E  faràs altar de fust de setim, lo qual  
Ex 27,3  angles seran cubertes de aram. 3 E  faràs [*] ses lloces [*] e sos mortés e  
Ex 27,4  e totes ses eynes d’eram. 4 E  faràs en aquell obra de aret d’eram, e  
Ex 27,4  en aquell obra de aret d’eram, e  faràs sobre [*] l’arret IIII anells d’  
Ex 27,6  entrò a le meytat de l’altar. 6 E  faràs barres a l’altar de fust de setim  
Ex 27,8  No soldat, mas va e vach de dintre  faràs ell, axí com en lo munt te fou  
Ex 27,9 com en lo munt te fou mostrat. 9 »E  faràs place o cort al tebernacla, e’n l’ 
Ex 27,10  un llats tindrà en llonguesa. 10 E  faràs XX colones ab llurs pilars d’aram,  
Ex 28,2  e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E  faràs vestadura santa a Aron, frare teu,  
Ex 28,13  spatlle per ramenbrance. 13 E  faràs encastaments d’or 14 e II cadenes  
Ex 28,14  la una ten gran con l’altra, e  faràs elles d’obre espessa, e daràs les  
Ex 28,15  encastaments de les pedres. 15 »E  faràs a l’hosen [*] juý, obra brodade,  
Ex 28,16  vermella e de lli tortís. 16 E  faràs ell codrat en dobla, e haurà I palm  
Ex 28,22 en sengles, per los XII trips. 22 E  faràs sobra llo hosen dues cadenes d’or  
Ex 28,26  que l’ephot rreguorda. 26 E  faràs dos anells d’or, los quals posaràs  
Ex 28,27  ragió dels muscles e defora. 27 E  faràs dos anells d’or e matràs-los  
Ex 28,31  nostra Senyor tostemps. 31 »E  faràs la gonella de lo ephot tota blave,  
Ex 28,33  de aquell guonella, tot entorn,  faràs magranes de blau e de porpre e de  
Ex 28,36  nostre Senyor, e no morrà. 36 »E  faràs una llauna d’or pur, en la qual  
Ex 28,39  -s’ha sa guonella de lli, e  faràs sàvena de lli e bragués, e faràs-  
Ex 28,39  e faràs sàvena de lli e bragués, e  faràs-ho de obra bresquade d’or. 40 E  
Ex 28,40 -ho de obra bresquade d’or. 40 E  faràs als fills de Aron guonelles de drap  
Ex 28,40 de Aron guonelles de drap de lli, e  faràs a ells bragués e capells atrasí, a  
Ex 28,41  atrasí, a honor e a belleza. 41 E  faràs vestir aquestes vestedures a Aron  
Ex 29,1  XXX 1 »Aquesta és la cosa que  faràs a ells: »Tu santificaràs a éls a  
Ex 29,2  untat d’oli [*]; emperò tot açò  faràs de farina de forment. 3 E posar-ho 
Ex 29,35  les coses que he manades a tu,  faràs sobra Aron e sos fills. VII dies  
Ex 29,38  santificat. 38 »E açò és alò que  faràs en l’altar cascun dia  
Ex 29,41 vespra axí com faïst per lo matí, e  faràs la oferta, segons les coses que  
Ex 30,1  d’ells. 30,Tit Capítol XXXI 1 »E  faràs a ell eltar per fer perfum de  
Ex 30,1  de timiama, e de fust de setim  faràs ell, 2 e haurà de llonch I colze, e  
Ex 30,3  entorn d’ell e los corns, e  faràs a ell sercla d’or entorn 4 e dos  
Ex 30,5  l’altar. 5 E aquelles barres  faràs de fust de setim e cobrir-les-  
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Ex 30,18  Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu  faràs un vaxell d’aram e un basí per  
Ex 33,12  ab mi. E tu diguist que’ls ma  faràs a saber per nom, e he trobade gràcia 
Ex 34,22  seçaràs en arar e en seguar. 22 »E  faràs a tu la festa de Sinquagesma en les  
Lv 19,13  lo nom del Senyor ton Déu. 13 »No  faràs tració ne maleza a ton proïsma ne’l 
Lv 19,15  Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 15 »No  faràs ço que malvestat és ni jutgeràs  
Lv 19,19  conservau. Les tues bèsties no  faràs participar ab animals de altra  
Ex 28,15  axí com la obra de l’ephot.  Faràs ell d’or e de blau e de porpre e de 
Ex 6,1 E dix Déu a Moysès: –Are veuràs què  faré a Farahó, car ab mà fort m’enmenaré  
Ex 8,10 ço que’t plàcia. E ell li dix: –Yo  faré segons la tua peraula per ço que  
Ex 8,22  ells seran. 22 En aquells dies, yo  faré maravelles en la terra de Guossen, en 
Ex 9,18 no vols aquell lexar? 18 Vet que yo  faré [*] en aquesta hora ploura pedrusca  
Ex 12,12  e en tots los déus de Agipte  faré juý. Yo sóm Senyor. 13 E vasaré la  
Ex 17,4  4 E cridà Moysèn a Déu dient: –Què  faré de aquest poble, cor si no’ls era  
Ex 32,10  contra ells, e deliré ells, e  faré a tu en gent gran. 11 E pregà Moysèn  
Ex 33,17  E dix nostre Senyor a Moysèn: –Yo  faré la peraula que tu has perlada, cor tu 
Ex 33,19  e yo hauré mercè de qui volré, e  faré misericòrdia a’quell qui’m plaurà.  
Ex 34,10 nos. 10 E respòs nostra Senyor: –Yo  faré fermament, e devant tots yo faré  
Ex 34,10  faré fermament, e devant tots yo  faré senyals que null temps no fóran vists 
Lv 26,9  9 Raebré a vosalres e créxer vos  faré, sareu montiplicats e fermaré lo meu  
Lv 26,16 pacta, 16 yo de sert aquestes coses  faré a vosaltres: »Vezitar-vos-he  
Lv 26,22  doblaries per vostres peccats 22 e  faré vanir en vosaltres bísties dels camps 
Lv 26,31  ciutats ratornen en soladat, e  faré deserts vostres santuaris ni rabré d’ 
Ex 19,8 –Tot ço que ha perlat nostre Senyor  farem. E com retornàs Moysèn a Déu per dir 
Ex 24,3  que nostre Senyor ha perlades  farem. 4 E escriví Moysèn totes universes  
Ex 12,16  serà faedora honradement; e no  farets nenguna obra entre vós, acceptats  
Ex 12,22  a ell per la Pasque. 22 E  farets un salpasser de una manade de  
Ex 20,23 que del cel he perlat ab vós. 23 No  farets Déu d’ergent, ne d’aur farets a  
Ex 20,23  No farets Déu d’ergent, ne d’aur  farets a vós, 24 ço és, farets altar de  
Ex 20,24  ne d’aur farets a vós, 24 ço és,  farets altar de terra e offarrets sobre  
Ex 23,14  »III festes a mi per sengles anys  farets. 15 E guorderets la festa del pa  
Ex 25,9  a tu e de tots los vaxells,  farets axí aquell a le sua cultura. 10  
Ex 25,10 cultura. 10 »Arque de fust de setim  farets, la llongueza de aquella haurà II  
Ex 30,32 ell. Entorn la compozició d’ell no  farets alra, cor sentificat és e serà sant 
Ex 31,15  d’enmig de son pobla. 15 VI dies  farets vostra obra, e en lo VII, qui és  
Ex 35,2  Senyor que fassats: 2 “VI dies  farets vostra obra. Lo VIIè dia serà a vós 
Lv 9,6  la paraula que manà nostre Senyor:  farets e aparrà a vós la glòria d’ell. 7  
Lv 18,3 terra de Agipta on haveu habitat no  fareu; segons la custuma de la regió de  
Lv 18,26  mies costumes e lleys e juýs, e no  fareu denguna de aquestes abominacions,  
Lv 19,4  a les ýdoles, ne déu de fozina no  fareu a vosaltres. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,11 Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 11 »No  fareu furt. No mantireu ni desseba nengú  
Lv 19,26  vostre. 26 »No mengereu sanch. No  fareu adevinació ab ocells ne observareu  
Lv 19,28 nengunes figures ni escorxadures no  fareu a vosaltres. Yo són lo Senyor. 29  
Lv 23,3  apellareu santes: 3 »Per VI dies  fareu faena; lo dia VIIè reposareu, car  
Lv 23,3  anomenat sant. Nenguna faena no  fareu en ell. Disapte del Senyor és en  
Lv 23,7  sant; nenguna obra de servici no  fareu en aquell, 8 e presantareu sacrifici 
Lv 23,8 en aquell nenguna obra de servir no  fareu. 9 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 
Lv 23,19 Senyor. 19 E I cabrit per lo peccat  fareu, e II anyells anyívols, víctimes  
Lv 23,21  santa; nenguna obra de servici no  fareu en aquell. Custum per a tostemps  
Lv 23,25 sant. 25 Nenguna obra de servici no  fareu en ell, e presentareu holocaust al  
Lv 23,28  al Senyor. 28 Nenguna obra no  fareu en lo temps de aquest dia, car dia  
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Lv 23,31  poble; 31 per què res de obra no  fareu en aquell. Custum bo per a tostemps  
Lv 23,35  sant. Nenguna obra de servey no  fareu en ell, 36 e per VII dies  
Lv 23,36  nenguna obra de servici no  fareu en ell. 37 »Aquestes són les festes  
Lv 23,39  ajustareu los fruyts de la terra,  fareu festa del Senyor per VII dies. Lo  
Lv 23,41  devant lo Senyor Déu vostre, 41 e  fareu la feste d’ell per VII dies cascun  
Lv 23,41 generacions. E en lo VIIè mes festa  fareu 42 e rapozareu en les casades de  
Lv 25,2  la qual yo donaré a vosaltres,  fareu los disaptes del Senyor. 3 »Per VI  
Lv 26,1  sóm lo Senyor [*]. Capítol XXVI No  fareu a vosaltres ýdoles ni doladiç, ni  
Lv 26,3  e ço que us man observareu e  fareu aquells, donaré a vosaltres pluge en 
Lv 26,14  14 »La qual cosa si no oirets ni  fareu tots los meus manements, 15 e  
Lv 26,21  daran fruyts. 21 »Si caminareu ni  fareu lo contrari a mi ni volrets oir a  
Lv 18,4  costumes de ells no caminareu. 4  Fareu los meus juýs e los meus manaments  
Ex 7,20 havia manat Déu, e llevà la verga e  farí les aygües del flum devant Farahó e  
Ex 12,29  29 E fo fet en la mige nit que  farí nostre Senyor tots los primers nats  
Ex 21,19  bestó, serà ignosent aquell qui’l  farí, enaxí enperò que satisface en aquell 
Ex 32,35  aquest peccat en ells. 35 E  farí nostra Senyor lo pobla per rahó del  
Lv 24,19  per ànima. 19 »Qui farà alguna  farida o naffra a nengú de son proïsma,  
Lv 24,20  ull, dent per dent. Pendrà aytal  faride o naffra com haurà donada, aytal la 
Ex 22,2  aquí naffre per la qual muyra, lo  faridor no és tingut de la sanch de  
Ex 29,2 d’oli [*]; emperò tot açò faràs de  farina de forment. 3 E posar-ho-has en 
Lv 23,14  la quarta part de I [*]. 14 »Pa ni  farina no mengereu de les messes fins que  
Ex 12,27  dels fills de Ysrael en Agipte,  farint los agipcians e les nostres cases  
Ex 12,23  al matí, 23 car Déu pessarà per  farir los egepcians, e com veurà la sanch  
Ex 12,23  venir en les vostres cases per  farir-nos. 24 Tu guarda aqueste peraule  
Lv 26,24  ab vosaltres per lo contrari, e  farir-vos-he VII veguades per los  
Lv 24,17  ab pedres sia allapidat. 17 »Qui  farirà e matarà hom, de mort muyra. 18 Qui 
Lv 24,18 e matarà hom, de mort muyra. 18 Qui  farirà e matarà animal, retrà ànima per  
Lv 24,21  dar-n’ha altra per aquella; qui  farirà l’hom, agualment sia ponit. 22 »E  
Ex 21,36 36 E si sabia son senyor que’l bou  farís del corn hir o are ha IIIs dies e no 
Ex 17,5 aporte en te mà te verga ab la qual  farist lo flum e vé. 6 E yo staré devant,  
Ex 9,31  Senyor. 31 Lo li e l’ordi foren  farits per ço con l’ordi espiguave e lo  
Ex 9,32  lo forment e la espelta no foren  farits, cor terdans éran. 33 E axí’s  
Ex 15,6  e la tua destra, Senyor, ha  farits los anemichs, 7 e en multitut de la 
Ex 19,22 sentificats per ço que ells no sien  farits. 23 E dix Moysèn a Déu: –No porà  
Ex 33,2  e’ls amoreus e’ls heteus e’ls  faritzeus e’ls eveus e’ls gebuseus, 3 e  
Ex 34,11  e’ls cananeus e los heteus e’ls  faritzeus e los eveus e los gebuseus. 12 E 
Ex 23,23 e amenar-t’he a’moreu e atheu e  farizeu e cananeu e aveu e gebuseu, als  
Ex 21,12  anar meyns de moneda. 12 »E qui  farrà hom per voler-lo auciura, de mort  
Ex 21,18  alguns hòmens sa berallaran e la I  farrà l’altre proïsma seu ab pedra o ab  
Ex 21,20  dan que haurà sostengut. 20 »E qui  farrà son serf o sa serva ab verga e morrà 
Ex 17,6  aygua que beurà lo poble; enperò  farràs aquella perquè n’isque. E féu-ho 
Ex 9,15  15 E ara yo estendré la mia mà, e  farré a tu e a ton pobla de pestalència, e 
Ex 12,12  de Agipta en la nit aquesta, e  farré tots los primers nats en la terra de 
Ex 12,13  a vós plaga per destrohir com yo  farré la terra de Agipte. 14 E vós haurets 
Ex 35,33  E tot ço que pot esser trobat en  farrer 34 ha donat en lo seu cor. E  
Ex 5,15 e cridaren a Farahó dient: –Per què  fas açò contra nós, qui som tos serfs? 16  
Ex 18,14  al pobla, dix: –Què és açò que tu  fas al poble? Per què seus tu tot sol e al 
Ex 18,16  a mi per ço que yo jutge a ells, e  fas-los a saber los sacrets de Déu e la  
Ex 18,17  Jetró: –No és bona cosa la que tu  fas. 18 En va treball te cumsumes, tu e lo 
Ex 18,23 altres ho poran sofarir. 23 E si tu  fas açò, tu complexs lo ministeri de Déu,  
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Ex 20,6  de aquels qui han oy a mi, 6 e  fas misericòrdia en millés, en aquells qui 
Ex 28,27  desobra que raguorden contra la  fas de la juntura jusane, per ço que  
Ex 33,12  que yo amèn aquest pobla, e no  fas a saber a mi quals enviaràs ab mi. E  
Ex 35,10 »E qualquequal que sia savi venga e  fasa so que nostre Senyor ha manat, 11 ço  
Ex 30,37  la temiama. 37 Aytal composició no  fassats en vostres usos, cor sant és de  
Ex 35,1  coses que mane nostro Senyor que  fassats: 2 “VI dies farets vostra obra. Lo 
Lv 6,15  qual sia posat sobra la sèmola, e  fasse perfum de aquell en l’altar en  
Ex 20,4 sia a tu altre déu sinó mi, 4 ne no  fasses [*] nenguna semblance que sia en  
Ex 34,17  en llurs déus. 17 »Déus fonadís no  fasses a tu, 18 mas guarda la festa de l’ 
Ex 17,12  12 E les mans de Moysèn éran  faxugues, e prenguéran pedres e portaren- 
Ex 1,14  aportaven la vida de aquells, e  faÿen-los fer rayolles de brach mesclat  
Ex 15,11 en sentedat, terrible e llohable e  fayent maravelles? 12 Estanits la tua mà,  
Ex 35,35 en color vermella e en lli, tixén e  fayent tota obra nova que atrobava. 36,Tit 
Ex 5,7  per coura-les axí com debans  faÿets, mas que ells vajen cullir lo  
Lv 6,2  alguna comanda que li serà feta en  fe, e ell l’haurà rahebuda e ell emblarà  
Ex 28,42  a mi en ofici de sacerdots. 42 E  fé a ells braguers de lli per cobrir lur  
Ex 32,23  a mal; 23 e diguéran a mi:  “Fé a nós déus qui’ns guien, cor Moysès,  
Ex 9,20 nostre Senyor, menà a sos serfs que  fecen dezar lurs serfs e lus bestiàs per  
Ex 36,6  és nesseçari. 6 E manà Moysèn que  fecen cridar per la host que ni hom ni  
Ex 34,12  los habitadors de aquella terra no  feces amistances, cor ells són a tu en  
Ex 1,22  sia gitat en lo flum, e si és  fembra, restaurats-la. 2,Tit Capítol II  
Ex 2,7  de Farahó: –Yré e cridaré a tu una  fembra de les hebrees que pugua nodrir a  
Ex 3,22  no axirets buyts, 22 e demanarà la  fembra a ce veÿna e a ce hosta vaxells d’ 
Ex 21,22  II hòmens e algú d’ells ferrà  fembra preyns, e ella s’afollarà, e ella  
Ex 21,28 28 »E si bou ferrà homa ab corn o a  fembra e morran, sia allapidat lo bou e no 
Ex 21,29  o enclòs, e ell auciurà hom o  fembra, lo bou sia allapidat; e si son  
Ex 36,6  cridar per la host que ni hom ni  fembra no ofarís pus al santuari. E axí  
Lv 3,1  que sacrificarà, sia mascla o sia  fembra, ofira lo pus net devant nostre  
Lv 3,6  per pasificament, sia mascla sia  fembra, aquell qui offerrà complit e net  
Lv 12,5  de la sua porgació. 5 »E si serà  fembra, serà no nèdea per II setmanes,  
Lv 12,7  la lley de les parteres, mascla o  fembra. 8 E si no serà son poder que pugua 
Lv 13,29  sicatrichs és de foch. 29 »Hom o  fembra en lo cap del qual o en la barbe  
Lv 13,38  que l’hom és nèdeeu. 38 »Homa o  fembra en lo qual és la cotna blanque, 39  
Lv 15,18  tro al vespra. 17 [*] 18 E la  fembra ab què haurà jagut llevar-s’ha  
Lv 15,19  no nèdeha entrò al vespra. 19 »E  fembra qui de son temps haurà flux de  
Lv 15,32  e qui són ensutzats per jaure ab  fembra, 33 e de aquelles que han de llur  
Lv 19,20  20 »L’homa si dormirà ab la  fembra ab perticipació de sanch, que sia  
Lv 20,16 mort muyra; la bístia matau. 16 »La  fembra qui’s sotmetrà a qualsevol bèstia, 
Lv 20,18  iniquitat. 18 »Qui perticiparà ab  fembra en lo flux de sa porgació e haurà  
Lv 27,4 a le mesura del santuari; 4 e si és  fembra, XXX. 5 E dels V ayns fins al XXè,  
Lv 27,5 XXè, lo mascla donarà XX sicles; la  fembra, X. 6 E de un mes fins al V ayn,  
Lv 27,6  mascla seran dats V sicles; per la  fembra, III. 7 Lo LXè ayn lo mascla d’  
Lv 27,7  d’equí avant donarà XV sicles; la  fembra X. 8 E si pobra serà e la estima  
Lv 12,2  fills de Ysrael e digues a ells:  »Fembra qui haurà consabut per sament, si  
Ex 1,17  famella, restaurats-la. 17 E les  fembres taméran nostro Senyor e no fahéran 
Ex 1,19  19 E elles respongueren: –Les  fembres hebrees no són axí con les  
Ex 11,2 que parle cascú ab son amich, e les  fembres a lurs veÿnes, que’ls presten  
Ex 12,37  Sechor, DCMª hòmens, sens infans e  fembres, 38 e companyes e mesclaye gran  
Ex 15,20  e profetitzà. E axiren totes les  fembres aprés de ella ab tenborets e ab  
Ex 35,22  vestidures. 22 E los hòmens e les  fembres aportàran braçaleres e anells d’  
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Ex 35,25  per fer diverses obres. 25 E les  fembres aportaren de bon cor jasins e  
Ex 35,29 compondra. 29 Tots los hòmens e les  fembres ab pensa devota ofariren llurs  
Ex 38,8  lo bací de aram dels spills de les  fembres qui estiguessen a le porta del  
Lv 4,11  los peus e ab los budells e ab los  fems, 12 e ab tot lo romanent del cors  
Lv 16,27  axí les pells com la carn e los  fems ensemps. 28 E qualquequal cremarà  
Lv 8,17 E lo cors e son cuyr e sa carn e sa  femta cremà en foch defora l’albergada,  
Ex Expl  per totes llurs mugudes. Expl Ací  fenex lo segon libra, lo qual ha nom  
Ex 29,14  emperò, del vadell e lo coyr e la  fenta e totes ses manudalles cremaràs  
Ex 1,14  la vida de aquells, e faÿen-los  fer rayolles de brach mesclat ab palla, e  
Ex 1,18  dix: –Per què és açò que no volets  fer ço que jo us he manat, cor vós  
Ex 1,19  cor elles matexes ho saben  fer axí bé con nós, e abans que nós  
Ex 4,15  e mostraré a vosaltres què devets  fer. 16 Aquell parlarà per tu al pobla, e  
Ex 4,28  ell, e los senyals que menave  fer. 29 E vengueren abdozos e ajustaren  
Ex 5,4  del poble e de lurs obres? Anats  fer vostros fets! 5 E adonchs Faraó dix a  
Ex 8,18  aduguessen poys, e no ho poguéran  fer. Éran los poys axí en los hòmens com  
Ex 8,26  26 E dix Moysèn: –No’s pot axí  fer †menys de totes les obres† dels  
Ex 10,4  sacrifich a mi. 4 E si no ho vols  fer, vet que yo aduré [*] de terra  
Ex 12,39  ’ls axir de Agipte, e no pogueren  fer denguna demoransa ne pogueren aÿnar ço 
Ex 12,48  passar ab vós en companyia e volrà  fer Pasque a Déu, primerament sien  
Ex 14,5  sobre lo poble, e dix: –Què volen  fer, ne què havem fet? Per què llexàrem lo 
Ex 14,11  per morir? ¿Per què has volgut  fer açò, que’ns traguesses de Agipte? 12  
Ex 18,20 deguen entrar, e le obre que deguen  fer. 21 Donchs, triha de tot lo poble  
Ex 23,2 testimoni. 2 No seguiràs companye a  fer mal, ni en juýs de molts no digues  
Ex 30,1  XXXI 1 »E faràs a ell eltar per  fer perfum de timiama, e de fust de setim  
Ex 30,25  oli sant qui serà axí compost per  fer obra de untament. 26 E de açò untaràs  
Ex 31,4  qualquequal cosa que’s pugua  fer, d’or o d’argent o d’eram, 5 o de  
Ex 32,32  aquesta arrada. 32 E si no hu vols  fer, rau-me de ton libra lo qual  
Ex 35,21  les promícies a nostre Senyor, a  fer ço que era obs al tabernaccla del  
Ex 35,24  a Déu, e tot lenyam de setim per  fer diverses obres. 25 E les fembres  
Ex 35,32  en tota doctrina, 32 a cogitar e a  fer la obra en aur e en argent e en aram,  
Ex 36,1  savieza e entaniment que sabessen  fer la obra de fferra, aquella que en lo  
Ex 36,1  axí com nostre Senyor manà  fer. 2 E com los apellàs Moysèn a ells, e  
Ex 36,3  E com la obra sa comensàs de  fer, tot dia venia lo pobla per lo matí e  
Lv 3,16 -ho-ha en foch sobra l’altar e  fer-n’ha perfum suau al Senyor. Tot lo  
Lv 4,7  corn de l’altar de la timiama per  fer gràcies al Senyor, qui és en lo  
Lv 4,35 lo sèu e face d’ell axí com se sol  fer del sèu del moltó qui és sacrificat  
Lv 5,10  oferrà en holocaust axí com solen  fer, e preguarà per ell lo secerdot e per  
Lv 5,15  net del folch, e qui no ho porà  fer, II sicles segons lo pes del santuari, 
Lv 8,5  la paraula que nostre Senyor manà  fer. 6 E mantinent ofarí Aron e sos fills  
Lv 12,8 II polls de coloms, un dels quals a  fer holocaust e l’altra per peccat, e  
Lv 14,35 35 vendrà aquell qui serà de casa e  fer-ho-ha a saber al prevera e dirà:  
Lv 18,30  los meus manaments. No vullau  fer ço que féran aquells qui foren devant  
Lv 19,35 lo Senyor Déu vostre. 35 »No vullau  fer alguna cosa malvada en juý, en pes  
Lv 22,10  santifiquades; [*] lo llogat per  fer algun treball per lo sacerdot no  
Lv 23,4 festes del Senyor santes, les quals  fer deveu en son temps: 5 »Lo primer mes,  
Lv 25,25  seu propinqüe per rembra aquella,  fer-ho porà; 26 emperò si lo propinqüe  
Lv 25,49  parentiu; e si ell se porà rembra,  fer-ho porà 50 llevant del preu lo temps 
Lv 17,15 cosa de si morta o presa per bèstia  fera, axí dels de la terra com dels  
Ex 30,8  e com allogarà aquellas al vespra,  ferà perfum de temiama per tostemps devant 
Ex 30,38  Senyor, 38 e qualsevol homa que  ferà semblant odor per olre, perirà dels  
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Lv 5,17 »Ànima qui peccarà per ignorància e  ferà una de les coses que nostre Senyor  
Lv 16,7 orerà per si e per la sua casa. 7 E  ferà astar los II cabrits devant Déu a le  
Lv 16,16 e de lurs peccats, e segons tot açò  ferà en lo tabernacla del testimoni qui és 
Ex 25,8  ephot e encare la racional. 8 E  feran a mi sentuari e habitaré enmig de  
Lv 3,11  e posar-l’han sobra lo foch, e  feran oferta a nostre Senyor. 12 »E si  
Ex 2,3  3 E com més no’l poguessen selar,  féran una arqueta de bova e enbraguaren- 
Ex 32,28  frare o amich e proïsma seu.” 28 E  féran los fills de Lleví segons la paraula 
Ex 36,35  cubertes de llauna d’or. 35 E  féran la claustra de blau e de grana e de  
Ex 39,20  com manà a ell nostre Senyor. 20 E  féran una guonella sobre lo ephot, de obra 
Ex 39,29  manà nostra Senyor a Moysèn. 29 E  féran una llaune de or pur a obs de la  
Ex 39,42  manà nostre Senyor a Moysèn axí ho  féran los fills de Ysraell. 43 E Moysèn  
Lv 18,30  manaments. No vullau fer ço que  féran aquells qui foren devant vosaltres,  
Ex 14,9 cavalquants e totes les carretes de  Feraó e tota la universa host, era en  
Ex 20,9  lo disapte. 9 VI dies obreràs e  feràs tota la obra, 10 e en lo dia VII,  
Ex 25,11  ella del fin aur, dins e defora, e  feràs desobre una corona, un cercle d’or  
Ex 25,13 la un lats, e II, en l’altre. 13 E  feràs barres de fust de setim, e cobriràs  
Ex 25,29  d’or per portar la taula. 29 E  feràs ses escudelles e ses culleras e sos  
Ex 25,31  canelobre de or net batadís, e  feràs del canelobra sos peus e sa cana e  
Ex 26,1 Capítol XXVII 1 »E en lo tebernacle  feràs axí X cortines de lli tortís e de  
Ex 24,7 –Tot ço que ha perlat nostro Senyor  ferem, e sarem obadiens. 8 E ell pres la  
Ex 7,22  en tota la terra de Agipta. 22 E  feren senblantment tots los encantadors  
Ex 36,36 fonaments †quaix a manera de pilars  feren de aram†. 37 [*] 38 e les colones  
Ex 39,15 Ysrael [*], cascú per son nom. 15 E  feren sobra lo hossen cadenes d’or net en 
Lv 10,7 la santa unció és sobre vós. E ells  feren tot ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu  
Ex 7,25 conplits VII dies que nostro Senyor  ferí lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1 E dix  
Ex 8,17  Aron se mà tenent la sua verga, e  ferí la polç de la terra, e foren fets  
Ex 9,25  camps, de l’home tro a le bèstia,  ferí la pedruscade, e tota la herba dels  
Ex 21,32  sentència. 32 E si [*] serva serà  feride per ell, do a son senyor XXX sicles 
Ex 15,17  lo munt de la tua haretat, al pus  ferm habitacle que tu, Senyor, has obrat, 
Ex 26,26  de fust de sethim V, per tenir  ferm les taules de la un llats del  
Ex 24,8  és la sanch del fermament que  fermà nostro Senyor ab vosaltres sobre  
Ex 37,3 ·quella un cercla d’or entorn, 3 e  fermà IIII anells d’or per angles d’  
Ex 23,32  vós. 32 No faràs ab ells dengun  fermament, ne ab lurs déus; 33 ne no  
Ex 24,7  l’altar. 7 E pres lo libre del  fermament, e llegí’l devant lo poble, los 
Ex 24,8  e dix: –Aquesta és la sanch del  fermament que fermà nostro Senyor ab  
Ex 33,9  E ell entrant en lo tabernacla del  fermament, devallava una colona de una nuu 
Ex 34,10 10 E respòs nostra Senyor: –Yo faré  fermament, e devant tots yo faré senyals  
Ex 34,15 és Déu sacrificador. 15 No tallaràs  fermament ab nengú d’equelles ragions, ne 
Ex 34,27 sobre les peraules aquestes tallaré  fermament ab tu e ab Ysrael. 28 E estech  
Ex 34,28  en les taules les X peraules del  fermament. 29 E com devallà Moysèn del  
Lv 2,13  salaràs ab sal, ne no aportaràs al  fermament del teu Déu del teu sacrifici  
Lv 17,10  vosaltres, si menyarà sanch, yo  fermaré la mia faç contra la ànima de  
Lv 26,9  vos faré, sareu montiplicats e  fermaré lo meu pacta ab vosaltres; 10  
Ex 6,4 seber a ells, 4 e fiu pati e encare  fermí a ells que daria a ells la terra de  
Lv 26,42 -m’he de la amistansa e pacte que  fermí ab Jacob e Isach e de Abram, de la  
Lv 1,17  de aquell, ne no ensetarà ne ab  ferra partirà aquella; e perfumar-n’ha  
Ex 21,15  pendra per ço que muyra. 15 E qui  ferrà son para o se mara, de mort muyra.  
Ex 21,22 berallaran II hòmens e algú d’ells  ferrà fembra preyns, e ella s’afollarà, e 
Ex 21,26  bleveza per bleveza. 26 »E com ell  ferrà l’ull de son serf o de sa serva e  
Ex 21,28  anar franchs. 28 »E si bou  ferrà homa ab corn o a fembra e morran,  
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Ex 22,24 24 e serà indignade la mia furor, e  ferré tu del coltell, e serà te muller  
Lv 11,35  que sia forn, vulles que sien  ferres de III peus, sia destrovit e seran  
Ex 2,13  aquell qui havia lo tort: –Per què  fers ton proÿsma? 14 E aquell respòs: –E  
Ex 25,40  sien fets de aur pur. 40 E guarde  fes segons l’axemplar que és a tu mostrat 
Ex 32,1  sobra Aron e diguéran: –Lleva’t e  fes a nós déus qui vagen devant nós, cor  
Ex 8,10  flum fins a demà. 10 E ell respòs:  –Fes ço que’t plàcia. E ell li dix: –Yo  
Lv 11,4  remugarà e haurà ungla, e no serà  fesa, axí com lo camell e de altres, no  
Lv 11,5 conill, qui ramuga e no ha la ungla  fesa, és no nàdeu. 6 »E la llebra atrecí,  
Lv 11,26 post. 26 »Tot animal que hage ungla  fesa mas no serà departida e no ramuga,  
Ex 35,35  abdozos han la siència per ço que  fesen la obra brondade e tallade [*], axí  
Ex 1,10  s’escomoguéssan contra nós e’ns  fessen guerra, e que s’anadissen ab  
Ex 23,33 terra, per ço que per ventura no’t  fessen peccar en mi; cor si serveix als  
Ex 31,6  ab cor de tota saviesa per ço que  fessen totes les coses que yo he manades a 
Ex 34,16 que aquells qui sarien fornicats no  fessen fornicar los fills de tos fills en  
Ex 35,29  devota ofariren llurs dons de què  fessen la obra que havia manada nostre  
Ex 36,13  ço que’s junyisen ensemps e que  fessen un tabernaccla, e fou fet un  
Ex 39,3  vermella e entra lli, per ço que  fessen obra brodade e’n poguessen cosir  
Ex 10,9  e ab tot nostre arnès, cor gran  festa és de nostre Senyor. 10 [*] –[*] ab  
Ex 13,6  nàdeus, e en lo VIIè dia serà la  festa del Senyor. 7 Alís menyarets VII  
Ex 23,15  anys farets. 15 E guorderets la  festa del pa alís; VII dies menyarets  
Ex 23,16  obra que senbraràs del camp. »E le  festa qui és en l’aximent de l’ayn, com  
Ex 23,18  No romendrà lo grex de la mia  festa entrò al matí. 19 Les promícies de  
Ex 32,5 alçà sa veu e cridà e dix: –Demà és  festa a Déu. 6 E llavaren-sa matí e  
Ex 34,18  no fasses a tu, 18 mas guarda la  festa de l’alís. VII dies menyaràs l’  
Ex 34,22  e en seguar. 22 »E faràs a tu la  festa de Sinquagesma en les primícies de  
Ex 34,22  de la seguada dels forments, e la  festa cor jo’t rahamí en aquell temps de  
Ex 34,25  al matí del sacrifici de la  festa de Pasque. 26 »Les primícies del  
Lv 23,6  és. 6 E lo XVè dia del dit mes,  festa dels pans alizos del Senyor és; per  
Lv 23,21  ús seu. 21 E apellareu aquell dia  festa molt santa; nenguna obra de servici  
Lv 23,27  de perdonansa sarà e de molt gran  festa [*], e aflegireu les vostres ànimes  
Lv 23,36  al Senyor. Lo dia VIII serà gran  festa e molt santa; presentareu holocaust  
Lv 23,39  los fruyts de la terra, fareu  festa del Senyor per VII dies. Lo dia  
Lv 23,41  generacions. E en lo VIIè mes  festa fareu 42 e rapozareu en les casades  
Ex 12,14  e salabrerets aquest dia en  feste a Déu en les vostres generacions, en 
Ex 12,16  dia e al segon serà encare de gran  feste e solemnial, e’n lo dia VII aquella 
Lv 23,41 lo Senyor Déu vostre, 41 e fareu la  feste d’ell per VII dies cascun ayn;  
Ex 23,14 no sia oït en vostra bocha. 14 »III  festes a mi per sengles anys farets. 15 E  
Lv 23,2  Diràs a ells: »Aquestes són les  festes del Senyor les quals apellareu  
Lv 23,4  4 Aquestes són, donques, les  festes del Senyor santes, les quals fer  
Lv 23,34  dia de aquest mes VII seran les  festes dels Tabernaclas, ço és,  
Lv 23,37  fareu en ell. 37 »Aquestes són les  festes del Senyor les quals apellareu molt 
Lv 23,44 vostre. 44 E perlà Moysèn sobre les  festes del Senyor als fills de Ysrael.  
Ex 12,16  e’n lo dia VII aquella matexa  festivitat serà faedora honradement; e no  
Ex 1,19  nós, e abans que nós vinguam ya és  fet per elles. 20 E féu Déu bé a les  
Ex 2,4 germane de luyn per saber què seria  fet d’ell. 5 E veus [*] massipes anaven  
Ex 2,14  14 E aquell respòs: –E qui t’ha  fet príncep ne jutge sobre nós? ¿Donchs,  
Ex 4,5  e mantinent tornà verga. 5 –Açò és  fet per ço que crèguan que aparech Déu de  
Ex 4,11  ratut lo veura al cech? ¿No hu he  fet yo açò? 12 Donchs, are vé e yo saré en 
Ex 10,11  ne per què pensats mal? 11 No serà  fet axí, mas anats tants hòmens com vós  
Ex 10,13 aquell dia e aquella nit; e lo matí  fet, lo vent bufant, levaren-ce los  
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Ex 10,29  29 E respòs Moysèn: –Axí serà  fet com has perlat, cor d’equí avant no  
Ex 12,29  Déu a Moysèn e a Aron. 29 E fo  fet en la mige nit que farí nostre Senyor  
Ex 14,5 e dix: –Què volen fer, ne què havem  fet? Per què llexàrem lo poble de Ysrael  
Ex 15,2  lahor és en nostre Senyor. Ell és  fet a mi en salut. Aquest és mon Déu, e yo 
Ex 16,13 són lo Senyor Déu vostre.” 13 E fon  fet vespra, e puyaren guatles e cobriren  
Ex 18,1  sogre de Moysèn, tot ço que havia  fet nostre Senyor a Moysèn e a Yrael poble 
Ex 18,8  a son sogre tot so que Déu havia  fet a Farahó, e com havia gitats ells de  
Ex 19,4 4 “Vós mateix havets vist ço que he  fet als egepcians, ne com vos he portats  
Ex 22,15  tengut és de retra; 15 mas si serà  fet en prasència de son senyor, no deu  
Ex 27,20  arbres de olives que sia molt pur,  fet en pique, per ço que de aquell crem  
Ex 32,8  que mostrist a ells, cor ells han  fet a ci un vadell de scança, e han-lo  
Ex 32,20  20 E pres lo vadell que havien  fet e cremà’l en foch e molch-lo entrò  
Ex 32,21 de Ysrael. 21 E dix a Aron: –Què ha  fet a tu aquest pobla, que tu aportases  
Ex 32,31  prec-ta per aquest pobbla que ha  fet peccat contra tu, per ço com han fet a 
Ex 32,31  peccat contra tu, per ço com han  fet a ells déu d’or. Perdona’ls aquesta  
Ex 36,13  e que fessen un tabernaccla, e fou  fet un tabernaccla. 14 E féu a manera de  
Ex 36,18  per conguoyir la tenda e que fos  fet de totes les XI una. 19 E féu cubertor 
Ex 39,19  l’hossen no’s podia moura. E fou  fet axí com manà a ell nostre Senyor. 20 E 
Lv 10,17 17 –Per què no menyats lo sacrifici  fet per peccat en lloch sant? Cor sant  
Lv 16,11  en lo desert. 11 »E com açò serà  fet, ofira lo tor e prech per si e per la  
Lv 17,15  al vespra. E per aquest orde serà  fet nèdeu, 16 lo qual si no llevarà ses  
Lv 20,13 ab participació famanil, cadescú ha  fet coses que no són de parlar: de mort  
Lv 24,19  a nengú de son proïsma, axí com ha  fet axí sia fet d’ell: 20 trancadura per  
Lv 24,19 son proïsma, axí com ha fet axí sia  fet d’ell: 20 trancadura per trencadura,  
Lv 27,2  e diràs a ells: »Hom qui haurà  fet promesa e de bona voluntat haurà  
Ex 9,10  Moysèn vers lo cel, e mantinent fo  feta verola e vexigues en tots los hòmens  
Ex 12,25 Senyor és donador a vós, axí com ha  feta covinensa, vós observats totes  
Ex 26,6  cade una a sa par, e axí serà’n  feta una tenda. 7 »E faràs, de pèl de  
Ex 26,11  les anses o bagues, e que sia  feta una [*] de totes. 12 E açò que sobre  
Ex 28,28  musclos ab fil blau, axí que sia  feta e romangue la juntura entra ll’  
Lv 6,2  proïsma alguna comanda que li serà  feta en fe, e ell l’haurà rahebuda e ell  
Lv 14,36  en aquella, per ço que tota no sia  feta inmunda de la cosa qui en la casa és, 
Lv 16,21 los peccats de aquells. E com haurà  feta la pregària sobre lo cap de aquell,  
Lv 20,17  de son germà, cosa llega han  feta e horribla; seran morts amendozos en  
Ex 10,22  Moysèn [*] vers lo cel, e foren  fetas tanebres horribles en tota la  
Ex 25,28  la taula. 28 E les barres sien  fetes de fust de setim e sien cubertes d’ 
Ex 32,16  mà, escrites de cascuna part 16 e  fetes de obra de nostra Senyor; éran  
Ex 38,26 quintàs de argent, dels quals foren  fetes les colones del sentuari e la  
Lv 18,28  manera no vomite com haureu  fetes semblants coses, axí com he vomitade 
Lv 26,22  vostres coses totes, e seran  fetes vostres carreres desertes. 23 »E si  
Lv 9,19  ronyons ab lo sèu e la ratela del  fetga 20 posaren sobre los pits; e con  
Ex 29,13  cobra los budells, e la ratela del  fetge, e lo grex d’amdozos los royons, e  
Ex 29,22 la coha e la tela, e la ratella del  fetge e amdosos los royons, e lo grex qui  
Lv 3,15  vidals, 15 e los II llombles ab lo  fetge, qui és sobra aquells prop de la  
Lv 4,9  qui és prop de la yllada, e del  fetge, e totes coses, 10 axí con del  
Lv 7,4 demont ells, e la tela e aquell del  fetge [*], 5 e face’n lo sacerdot perfum  
Lv 8,16 era sobra les entràmenes e sobre lo  fetge e sobre los ronyons [*] pres Muysèn  
Lv 9,10  lo sèu e los ronyons e la part del  fetge qui són per son peccat perfumà sobra 
Ex 4,17 aqueste vergua [*] ab la qual seran  fets los senyals. 18 E anà Moysèn e tornà  
Ex 5,4  e de lurs obres? Anats fer vostros  fets! 5 E adonchs Faraó dix a son consell: 
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Ex 5,21  Senyor e jutge ço que vosaltres  fets per vostro ordonament devant Farahó e 
Ex 8,17 e ferí la polç de la terra, e foren  fets poys [*] per tota la terra de Agipte. 
Ex 10,2  e los meus senyals que yo he  fets en ells, sapiats que yo sóm lo Senyor 
Ex 15,16  del teu braç. Senyor, ells sien  fets no movents axí com a pedra, entrò  
Ex 16,23  coses que haurets obs demà,  fets, e tot ço que devets coure, cohets. E 
Ex 18,9 amor de tots los béns que Déu havia  fets a Ysrael, e com los havia desliurats  
Ex 25,39  e tots aquests vaxells sien  fets de aur pur. 40 E guarde fes segons l’ 
Ex 36,34  e los cercles dèvan esser  fets d’or, per los quals puga esser  
Ex 38,27  lo vel de la claustra. 27 E foren  fets C fonaments a manera de pilars, de C  
Ex 38,28  cascú. 28 E de Mª e DCCLXXV foren  fets los caps de les colones, los quals  
Ex 38,30  quintàs de aram, 30 del qual foren  fets los fonaments de la intrade del  
Lv 7,12  d’oli, e crespells de sèmola  fets ab oli per agual mesclament, 13 e  
Lv 8,34 [*], 34 axí com en aquests presents  fets és, per ço que complats vostro  
Lv 19,37  meus manaments e tots los juýs, e  feu tots aquells. Yo són lo Senyor. 20,Tit 
Lv 20,8  8 »E guordau mos manaments e  feu aquells. Yo sóm lo Senyor qui  
Lv 20,22 22 »Guordau les mies lleys e juýs e  feu aquelles per tal que a vosaltres la  
Lv 22,31 31 »Guordau mos manaments e  feu aquells. Yo sóm lo Senyor. 32 No  
Lv 25,18 car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 18  »Feu los meus manaments e mos juýs  
Ex 1,18  los infants. 18 E lo rey  féu-les-sa venir e dix: –Per què és  
Ex 1,20  vinguam ya és fet per elles. 20 E  féu Déu bé a les madrines, e muntiplicà lo 
Ex 2,24  e remembrà’s de la covinence que  féu ab Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 e  
Ex 4,11 de lengua. 11 E dix Déu a ell: –Qui  féu la bocha de l’homa, o qui ha fabregat 
Ex 4,30  Senyor havia perlades a Moysèn e  féu los senyals devant lo poble. 31 E  
Ex 8,13  que havia dit a Faraó. 13 E  féu nostre Senyor segons la paraula de  
Ex 8,17  la universa terra de Agipta.” 17 E  féu-ho axí, cor stès Aron se mà tenent  
Ex 8,24  E demà serà aquest senyal”. 24 E  féu-ho lo Senyor axí, e venguéran  
Ex 8,31  e adorà nostre Senyor, 31 lo qual  féu segons la peraule de aquel, e tolch  
Ex 9,4  [*] los bous e les ovelles.” 4 E  féu Déu grans maravelles entre les  
Ex 9,6  Senyor aqueste cosa en terra. 6 E  féu nostre Senyor la cosa aqueste en l’  
Ex 10,19  e pregà nostre Senyor, 19 que  féu bufar lo vent demantinent de occident  
Ex 13,8  dia e diràs: “Aquest és lo dia que  féu nostre Senyor a mi com ma tragué de  
Ex 15,22  lo cavall e lo cavalcador. 22 E  féu pertir Moysèn e Aron los fills de  
Ex 16,34  a les vostres generacions. 34 E  féu Aron axí con menà Déu a Moysèn, e posà 
Ex 17,6  farràs aquella perquè n’isque. E  féu-ho axí Moysèn devant los vells de  
Ex 18,24 en pau. 24 E com Moysèn oý açò, ell  féu tot ço que ell li consellà. 25 E  
Ex 19,17 poble qui era en l’albergade. 17 E  féu axir Moysèn lo poble encontre Déu del  
Ex 20,11  11 cor VI dies són en los quals  féu Déu lo cel e la terra e la mar e totes 
Ex 31,17  enpertostemps, cor en VI dies  féu Déu lo cel e la terra, e en lo VIIº  
Ex 32,4  mans e gità-hu en la fornal, e  féu-se’n un vadell fonadís. E ells  
Ex 32,14  E aconortà’s nostre Senyor, e no  féu lo mal que havia perlat contra lo seu  
Ex 32,35  lo pobla per rahó del vadell que  féu Aron. 33,Tit Capítol XXXIIII 1 E parlà 
Ex 36,11 V ajunyí atrecí d’altra part. 11 E  féu bagues blaves a les vores de les  
Ex 36,13  junyir la una ab l’altra. 13 E  féu L anells d’or que passecen per orde  
Ex 36,13  e axí a cade llats de cortina ell  féu L anells d’or per ço que’s junyisen  
Ex 36,14  e fou fet un tabernaccla. 14 E  féu a manera de flaçades de pèlls de  
Ex 36,17  V a una part e VI a l’altra. 17 E  féu, en cascuna d’elles, L bagues en les  
Ex 36,18  ensemps sa poguessen ajunyir. 18 E  féu L sivelles d’aram per conguoyir la  
Ex 36,19  fos fet de totes les XI una. 19 E  féu cubertor a la tenda, de pells de  
Ex 36,20  aquestes de pells de boch. 20 E  féu les pots del tabernacla de fust de  
Ex 36,22 junyís la una ab l’altra; e axí ho  féu en totes les taules del tabernaccla.  
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Ex 36,25  que romandrà vers tramuntana  féu XX taules 26 ab XL colones de argent,  
Ex 36,29  feya ajustar a sa par, e axí ho  féu de cascuna part per los angles, 30 per 
Ex 36,33  tabernaccla, contra la mar. 33 E  féu atrecí altra barra qui passàs per mig  
Ex 37,1 de aram. 37,Tit Capítol XXXVIII 1 E  féu Betseleel la arque de fust de setim, e 
Ex 37,2  de pur or, dedins e defora. 2 E  féu a’quella un cercla d’or entorn, 3 e  
Ex 37,4  dos anells en cascun llats. 4 E  féu barres de fust de setim, les quals  
Ex 37,6  de la arqua per portar-la. 6 E  féu una claustra tot entorn de pur aur, e  
Ex 37,7  mig, e I colze e mig d’ampla. 7 E  féu II xerobins de pur aur, los quals posà 
Ex 37,10  raguordant la un a l’altra. 10 E  féu una taula de fust de sethim, e havia  
Ex 37,11 e mig, 11 e cobrí-la de or pur. E  féu a ella orla de or pur tot entorn, 12  
Ex 37,13  havia altra corona d’or. 13 E  féu anells d’or, los quals posà en los  
Ex 37,15 pogués portar. 15 E aquelles barres  féu de fust de setim, e foren totes  
Ex 37,17  tot fou de or pur [*]. 17 E  féu lo canalobra de or pur [*], de la cana 
Ex 37,23 los altres eren [*] d’or net. 23 E  féu atressí VII llànties [*] e sos  
Ex 37,25 ses eynes d’or net I quintar. 25 E  féu un altar a le timiama, de fust de  
Ex 37,27 parets tot entorn e sos corns. 27 E  féu axí una corona d’or tot entorn, e II  
Ex 37,28  l’altar portar. 28 E les barres  féu de fust de sethim, e cobrí-les de  
Ex 38,1  38,Tit Capítol XXXVIIIIº 1 E  féu altar de holocaust de fust de sethim,  
Ex 38,3  e ensencés, e tanalles. Tot açò  féu de aram. 4 E féu †a la ara† a manera  
Ex 38,4  tanalles. Tot açò féu de aram. 4 E  féu †a la ara† a manera de arret, dejús  
Ex 38,5  fou atressí [*] de aram [*]; 5 e  féu a la sotana part de la ara IIII anells 
Ex 38,6  a portar l’altar, 6 les quals  féu de fust de sethim e cobrí-les de  
Ex 38,8  de taules, e dintra vach. 8 E  féu lo pitxer e lo bací de aram dels  
Ex 38,15  part de la intrade del tabernaccla  féu cortines de XV colzes de llonch, ab  
Ex 38,16  totes les tendes del tabernaccla  féu texir de lli tortís, 17 e los  
Ex 38,18  foren [*] de argent [*]. 18 E  féu la cuberta de la intrada de la cort de 
Ex 39,8  manà nostre Senyor a Moysèn. 8 E  féu lo hossen de obra nobla axí com lo  
Ex 40,14  profitós enpertostemps. 14 E  féu Moysèn totes les coses que li manà  
Lv 4,20  20 E face axí de aquest vadell com  féu del primer; e preguen per ells los  
Lv 5,18 qual ador per ell, cor no sabent ho  féu, e serà perdonat [*] ell, 19 cor per  
Lv 9,16  16 E sacrificà lo holocaust e  féu-lo per son dret. 17 E sacrificà-li 
Lv 9,17  e omplí sa palma d’ella e  féu-na perfum sobra la ara estés lo  
Lv 16,2  aparaguí sobre la cuberta e açò se  féu en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron  
Lv 16,34 de aquells una vegada l’ayn. E ell  féu axí com Déu manà a Moysèn. 17,Tit  
Ex 36,31  de argent, II a cascuna taula. 31  Féu barres de fust de sethim, V per ço que 
Ex 18,14  son sogre, viu tot ço que ell  feya al pobla, dix: –Què és açò que tu fas 
Ex 36,29  dalt tro a baix, e la una banda  feya ajustar a sa par, e axí ho féu de  
Lv 11,6  atrecí, remuga e no ha la ungla  feza. 7 »E lo porch, qui ha la ungla feza, 
Lv 11,7  7 »E lo porch, qui ha la ungla  feza, no ramuga. 8 »Les carns de aquells  
Ex 6,14  nat de Yraell, foren: Enoch, e  Ffallí e Esrom [*]. 15 Aquests són los  
Ex 14,10 Beelsephon. 10 E com se apropinquàs  Ffarahó, llevaren los fills de Ysrael los  
Lv 15,25 llochs on ell dormirà ensutzarà. 25  »Ffembra qui per molts dies soferrà flux  
Ex 5,16  a nós, e la obra nos és manade a  ffer, e los teus serfs són batuts, e  
Lv 20,4 qual cosa, si lo pobble de la terra  ffer no hu volrà, menyspresant la mia  
Ex 39,1  a obs de la santadat, dels quals  fféran vestadures a Aron, les quals portàs 
Ex 21,29 29 mas si lo bou haurà acustumat de  fferir ab lo corn hir o are haurà III  
Ex 36,1  que sabessen fer la obra de  fferra, aquella que en lo ús del santuari  
Lv 26,19  cel a vosaltres desobre axí com a  fferro, e la terra de asser 20 [*]  
Ex 6,6  6 E per amor de açò dich als  ffills de Yraell: “Yo són lo Senyor qui  
Lv 10,16  Alazar e Aytamar, qui romaseren  ffills de Aron, e dix: 17 –Per què no  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

425 
 

Ex 6,14  de les casades per companyes sues.  Ffills de Rubèn, mayor nat de Yraell,  
Ex 13,20  en Chasom, en l’estrem de la  fi del desert. 21 E Déu anave devant ells  
Ex 14,2  e que’s meten per la ragió de  Fiayrot, qui és entre Maachdell e la mar,  
Lv 19,28  la vostra carn, ni nengunes  figures ni escorxadures no fareu a  
Ex 28,28  ab los anells sobra los musclos ab  fil blau, axí que sia feta e romangue la  
Ex 2,2  casa, 2 la qual consabé e parí un  fill. E véran ell molt bell, e amagaren- 
Ex 2,10  ell ha la mia adobció en loch de  fill. E ella apellà lo nom de aquell  
Ex 2,22  22 la qual consabé e infantà  fill, lo qual apellà Guarson dient:  
Ex 4,22  Faraó: “Açò diu nostre Senyor: Mon  fill primer nat engendrat [*]. 23 [*]” 24  
Ex 4,25  agude e tellà lo prepurci de son  fill, e tochà los peus de aquell e dix:  
Ex 6,15  e Aoch e Jachim e Soher e Saül,  fill de la cananeha. Aquests són los  
Ex 6,25  de Cariatiarim. 25 E Alatzar,  fill de Aron, sacerdot, pres per muller de 
Ex 20,10  en aquell nenguna obra, tu ne ton  fill ne te filla, ni ton serf ne ta  
Ex 21,9  si meynspresà aquella. 9 E si son  fill esposarà aquella, segons custuma dels 
Ex 21,31 qualque cosa que sia presa. 31 E si  fill o filla serà escornade per lo bou,  
Ex 28,37  Senyor. 37 E lligaràs aquella ab  fill blau, e serà sobraposada a la sàvena  
Ex 31,2  que yo apella per nom Beselxel, lo  fill de Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 
Ex 31,6 he donat a ell per companyó Holiab,  fill de Achisemeoch, del trip de Dan, ab  
Ex 33,11  a le posade, son ministre Jozuè,  fill de Nun, infant, romania en la tenda.  
Ex 35,30  ha apellat lo nom de Beselehel,  fill de Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 
Ex 35,34  ha donat en lo seu cor. E Holiap,  fill de Achisamech, del trip de Dan, serà  
Ex 38,21  dels llevins, per mà de Lichamar,  fill de Aron, sacerdot, 22 les quals  
Ex 38,22  sacerdot, 22 les quals Beselehel,  fill d’Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 
Ex 38,23  junyint a ell per companyó Holiap,  fill de Achimach, del trip de Dan, qui era 
Ex 39,3 †bragues† d’or, e cusiren-les ab  fill qui fos entra blau e entra la porpra  
Ex 39,30 nostra Senyor; 30 e estrangueren ab  fill blau ab lo mitre, axí com manà nostre 
Lv 9,2  e dix Aron: 2 –Prin un vadell  fill de bou per peccat e un ariet en  
Lv 12,6  los dies de la sua porgació, per  fill o per filla, porterà I anyell d’un  
Lv 18,15  descobriràs, car muller és de ton  fill [*]. 16 »E [*] la muller de ton germà 
Lv 18,17  no la descobriràs; la filla de son  fill ni la filla de sa filla no pendràs  
Lv 18,21  ensutzat. 21 »De la tua sament,  fill o filla no donaràs que servesque a  
Lv 21,2  ço és a saber, sobre pare e mara e  fill e filla, germà de sert 3 o germana  
Lv 24,10  temps. 10 »E veus que axit és un  fill de una dona de Ysrael que engendrat  
Ex 2,7  infant. 7 E dix la germana a la  filla de Farahó: –Yré e cridaré a tu una  
Ex 2,9  mara de aquell. 9 A la qual dix la  filla de Pharaó: –Prin aquest infant e  
Ex 2,9  l’infant [*]. E dix a ella la  filla de Farahó: –Guarde’l-ma bé, 10  
Ex 2,21  que estaria ab ell. E pres Siporà  filla d’ell per muller, 22 la qual  
Ex 6,23  [*]. 23 E pres Aron muller Elizabe  filla de Eminadap, sor de Anasaon, la qual 
Ex 20,10  nenguna obra, tu ne ton fill ne te  filla, ni ton serf ne ta sirventa, ni ton  
Ex 21,7  7 »E si algú vendrà sa  filla o sa serventa, no axirà axí com lo  
Ex 21,31  cosa que sia presa. 31 E si fill o  filla serà escornade per lo bou, senblant  
Lv 12,6  de la sua porgació, per fill o per  filla, porterà I anyell d’un ayn en  
Lv 18,10  descobriràs. 10 »La llegeza de la  filla [*] o néta de part de ta filla no la 
Lv 18,10  la filla [*] o néta de part de ta  filla no la descobriràs, car verguonya tua 
Lv 18,11  tua és. 11 »La verguonya de la  filla de la muller de ton para, la qual ha 
Lv 18,17  de la germana de ta muller e da sa  filla no la descobriràs; la filla de son  
Lv 18,17 e da sa filla no la descobriràs; la  filla de son fill ni la filla de sa filla  
Lv 18,17  la filla de son fill ni la  filla de sa filla no pendràs perquè  
Lv 18,17 filla de son fill ni la filla de sa  filla no pendràs perquè descobres les sues 
Lv 18,21  21 »De la tua sament, fill o  filla no donaràs que servesque a ýdola de  
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Lv 19,29  lo Senyor. 29 »No abandons la tua  filla, perquè no astiga sutze ne ensutza  
Lv 20,17  ells. 17 »Qui pendrà sa germana,  filla de son para o filla de sa mara, e  
Lv 20,17  sa germana, filla de son para o  filla de sa mara, e veurà la sua verguonya 
Lv 21,2 a saber, sobre pare e mara e fill e  filla, germà de sert 3 o germana verge la  
Lv 21,9  qui santifique a vosaltres. 9 »La  filla del sacerdot si serà trobade ab mal  
Lv 22,12 casa, aquests ne mengeran. 12 Si la  filla del sacerdot a qualsevulla del pobla 
Lv 24,11 E nomenà’s la mara d’ell Salumich  filla de Ebrí, del trip de Dan. 12 E  
Ex 2,16  16 E lo senyor de Median havia VII  filles, les quals vinguéran al pou per  
Ex 3,22  posarets açò sobra los fills e les  filles vostres, e despullarets Agipta.  
Ex 6,25  sacerdot, pres per muller de les  filles de Putiel, la qual parí a ell  
Ex 17,3 ¿Per ço que auciheces nós e nostres  filles e nostres bèsties de set? 4 E cridà 
Ex 21,4  a ell muller e infanterà fills o  filles, la muller e sos infans seran del  
Ex 32,2  de vostres mullers e de vostres  filles e de les mullers de vostres fills.  
Ex 34,16  16 e pendries de llurs  filles a tos fills, e puys, que aquells  
Lv 10,14 en lloch munde tu e tos fills e les  filles tues ab tu; a ells e als fills teus 
Lv 26,29 carns de vostres fills e de vostres  filles. 30 Destrohiré les altes coses  
Ex 1,1  primer 1 Aquests són los noms dels  fills de Yraell qui venguéran en Agipta ab 
Ex 1,7  la generació de aquells. 7 E los  fills de Yraell fructificaren e cresquéran 
Ex 1,13  E los agepcians hagueren en oy los  fills de Yraell, e opromien-los e  
Ex 2,23  lo rey de Egipta. E sospiraren los  fills de Yraell per raó del treball que  
Ex 2,25  25 e raguordà nostro Senyor los  fills de Yraell e desliurà’ls. 3,Tit  
Ex 3,9  e guarbuceu, 9 cor la clamor dels  fills de Yraell és venguda a mi, e encare  
Ex 3,10  a Farahó, e treuràs lo meu poble,  fills de Yraell, de Agipta. 11 E dix  
Ex 3,11 yo, que vage a Farahó e que git los  fills de Yraell de Egipta? 12 E dix-li  
Ex 3,13  al Senyor: –Vet que yo vaig als  fills de Yraell e diré a ells: “Lo Déu de  
Ex 3,14  qui són. E dix: –Axí diràs a ells  fills de Yraell: “Qui és ma tremat a vós”. 
Ex 3,15  vegade a Moysèn: –Açò diràs als  fills de Yraell: “Lo Senyor Déu de vostres 
Ex 3,22  e posarets açò sobra los  fills e les filles vostres, e despullarets 
Ex 4,20  20 E pres Muysèn sa muller e sos  fills, e posà aquells sobra un aze, e  
Ex 4,31  nostre Senyor havia visitats los  fills de Yraell e que havia guordade la  
Ex 5,14  donave la palla! 14 E foren, los  fills de Yraell que no podían acabar la  
Ex 5,15  sobraposats sobra la obra dels  fills de Yraell, e cridaren a Farahó  
Ex 6,5  5 Yo he oÿts los gemegaments dels  fills de Yraell, los quals los egipcians  
Ex 6,9  totes les peraules aquestes als  fills de Yraell, los quals no oïren ell  
Ex 6,11  de Egipta, que jequesqua axir los  fills de Yraell de la terra sua. 12 E  
Ex 6,12  devant nostre Senyor: –Vet que los  fills de Yraell no’m volen oir; e donchs, 
Ex 6,13  Moysèn e Aron, e donà manement als  fills de Yraell e a Faraó, rey de Agipta,  
Ex 6,13  Agipta, per ço que traguessen los  fills de Yraell de Agipta. 14 E aquests  
Ex 6,15  són los parentats de Rubèn. E los  fills de Simeon foren: Jamuell e Jamín e  
Ex 6,16  de Simeon. 16 E aquests són los  fills de Lleví per lurs cognisions:  
Ex 6,17  Lleví foren CXXXVII anys. 17 E los  fills de Guersson, fills de Lleví, foren:  
Ex 6,17  anys. 17 E los fills de Guersson,  fills de Lleví, foren: Llebim e Semeý per  
Ex 6,18 Semeý per lurs cognisions. 18 E los  fills de Caad, fills de Lleví, foren: Aram 
Ex 6,18 cognisions. 18 E los fills de Caad,  fills de Lleví, foren: Aram e Asuar e  
Ex 6,19  de Caad foren CXXXIII. 19 E los  fills de Merarí, fills de Lleví foren:  
Ex 6,19  CXXXIII. 19 E los fills de Merarí,  fills de Lleví foren: Moholí e Mussí.  
Ex 6,21  de Amram CXXXVII anys. 21 E los  fills de Ysaquar foren: Coré e Neb e  
Ex 6,22 foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E los  fills de Ozibel foren: Missael [*]. 23 E  
Ex 6,24  e Buy e Alazar e Thamar. 24 E los  fills de Coré foren Eser e Halcanà e  
Ex 6,26  quals menà Déu que traguessen los  fills de Yraell de la terra de Agipta  
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Ex 6,27 Farahó rey de Agipta per traure los  fills de Yraell de Agipta, e aquest és  
Ex 7,2  parlarà a Farahó que jequesqua los  fills [*] axir de la terra sua. 3 E yo  
Ex 7,4  treuré la mia host e lo meu poble,  fills de Yraell, de terra de Agipte ab  
Ex 7,5 la mia mà sobre Agipte e trauré los  fills de Ysraell d’enmig d’ells. 6 E  
Ex 9,4  parí res d’ellò que pertenyia als  fills de Ysrael. 5 E ordonà nostre Senyor  
Ex 9,6 dels egipcians, e dels animals dels  fills de Ysrael no’n parí nengú. 7 E  
Ex 9,7  nengú del bestiar que posseÿen los  fills de Ysrael, e diguéran-li que no. E 
Ex 9,26  en la terra de Gessen, on éran los  fills de Ysrael, no’n caech gens. 27 E  
Ex 10,2  tu ho contes en les orelles dels  fills de Yrael. E de totes aquelles coses  
Ex 10,20  de Farahó, e no’n llexà anar los  fills de Ysrael. 21 E dix nostre Senyor a  
Ex 10,23 en tots los lochs hon habitaven los  fills de Ysrael era lum. 24 E Farahó  
Ex 11,7  ne serà aprés; 7 e de tots los  fills de Ysrael no morrà un ca, de l’home 
Ex 11,7  Senyor entre los agipcians e los  fills de Ysrael.” 8 –E devallen tots  
Ex 12,3  la universa terra e coŀlació dels  fills de Ysrael, e diets a ells: “Lo Xè  
Ex 12,6  ella de tota la multitut dels  fills de Ysrael en lo vespra. 7 E pendran  
Ex 12,24  peraule llegítima a tu e a tos  fills entrò anpertostemps. 25 E con  
Ex 12,26 coses. 26 E com diran a vós vostres  fills: “Quina és aquesta religió?”, 27 vós 
Ex 12,27  lo qual passà sobre les cases dels  fills de Ysrael en Agipte, farint los  
Ex 12,28  lo poble e adorà. 28 E axiren los  fills de Ysrael, [*] axí com havia manat  
Ex 12,31 axits d’entre mon poble, vós e los  fills de Ysrael, e anats e sacrificats a  
Ex 12,35 sobre lurs muscles. 35 E faeren los  fills de Ysrael axí com manà a ells  
Ex 12,37  Agipte. 37 E moguéran-ce los  fills de Ysrael de Rammasès en Sechor,  
Ex 12,40  era master. 40 Le estade que’ls  fills de Ysrael faeren en Agipta fou  
Ex 12,42 deven observar tots los hòmens dels  fills de Ysrael en les lurs generacions.  
Ex 12,47  aquell. 47 »Tota la coŀlació dels  fills de Ysrael faheren açò, 48 e si algú  
Ex 12,50 habitant entre vós. 50 E faeren los  fills de Ysrael axí com havia manat Déu a  
Ex 12,51  mateix dia amenà nostro Senyor los  fills de Ysrael de terra de Agipte per les 
Ex 13,2  primer nat qui obre vullva en los  fills de Ysrael, axí dels hòmens com de  
Ex 13,14 per preu. 14 E com te demanaran tos  fills demà: “Què és açò?”, tu respondràs a 
Ex 13,15  vulve, e tots los primers de mos  fills raem.” 16 E serà quaix senyal sobre  
Ex 13,18  la Mar Roya. E armats puyaren los  fills de Ysrael de la terra de Agipte. 19  
Ex 13,19  ab si, per ço com ell conjurà los  fills de Ysrael dient: «Com Déu vesitarà  
Ex 14,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Parle als  fills de Ysrael que’s ratornen e que’s  
Ex 14,3 mar. 3 Cor Farahó perlarà sobre los  fills de Ysrael: “Cor ells són torbats en  
Ex 14,8  rey de Agipte, e persaguí los  fills de Ysrael; e aquells éran axits ab  
Ex 14,10  apropinquàs Ffarahó, llevaren los  fills de Ysrael los ulls e veren los  
Ex 14,15  –De què’t clames a mi? Parle als  fills de Ysrael que’s moguen, 16 e tu  
Ex 14,16 s’ha aquella per ço que íntran los  fills de Ysrael e que passen per mig de la 
Ex 14,20  20 e stech entre la posade dels  fills de Ysrael e los agipcians; escuradat 
Ex 14,22  depertides, 22 e intraren los  fills de Ysrael per mig de la mar en sech, 
Ex 14,29  romàs d’ells entrò a I. 29 E los  fills de Ysrael paseren [*] en sech, e les 
Ex 14,31  la riba de la mar. E vaeren los  fills de Ysrael que ab gran mà los havia  
Ex 15,1  XVI 1 Adonchs cantà Moysèn e los  fills de Ysrael aquest cant a nostre  
Ex 15,19  ells les aygües de la mar, e los  fills de Ysrael anaren per sech enmig de  
Ex 15,22  22 E féu pertir Moysèn e Aron los  fills de Ysrael de la Mar Roja, e intraren 
Ex 16,1  e vench tota la multidut dels  fills de Ysrael en lo desert de Sin, al  
Ex 16,2  E mermurà tota la congragació dels  fills de Ysrael contre Moysèn e contre  
Ex 16,3  lo desert, 3 e diguéran a ells los  fills de Ysrael: –Més amàrem esser morts  
Ex 16,6 E digueren Moysèn e Aron a tots los  fills de Ysrael: –Al vespra sabrets que  
Ex 16,9 a tota la universa congregació dels  fills de Ysrael: “Puyats devant lo Senyor, 
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Ex 16,10  Aron a tot lo ajustament dels  fills de Ysrael, reguordaren en lo desert, 
Ex 16,12  12 –Yo he oït lo mermurament dels  fills de Ysrael. Parle a ells e digues-  
Ex 16,15  la terra. 15 E com ho veren los  fills de Ysrael, digueren tots ensemps:  
Ex 16,17  prenets. 17 E faheren-ho axí los  fills de Ysrael. Culliren-ne alguns més  
Ex 16,35  rreservar en lo tebernacle. 35 Los  fills de Ysrael menyaren la magne per XL  
Ex 17,1 1 E moch-se tota la multitud dels  fills de Ysrael [*] desert de Sín per les  
Ex 17,7  «Temptament e baralle sobre los  fills de Ysrael». 8 E adonchs vench  
Ex 17,8  vench Amalech per combatra los  fills de Ysrael en Rabhidim. 9 E dix  
Ex 18,3  la qual ell havia jaquide, 3 abdós  fills de aquells, los quals la un de  
Ex 18,5  Jetró, sogre de Muysèn, ab los  fills e ab la muller de Moysèn, en lo  
Ex 18,6  vench a tu ab la muller tua e II  fills teus ab ella. 7 Lo qual axí de casa, 
Ex 19,6  són les paraules que perlaràs als  fills de Ysrael. 7 E vench Moysèn e apellà 
Ex 20,5  les iniquitats dels pares en los  fills en la terce e en la quarte generació 
Ex 20,22  E dix Déu a Moysèn: –Açò diràs als  fills de Ysrael: “Vós oïts que del cel he  
Ex 21,1  són los juýs que proposaràs als  fills de Ysrael: 2 »Si conpreràs serf  
Ex 21,4  darà a ell muller e infanterà  fills o filles, la muller e sos infans  
Ex 21,9  aquella, segons custuma dels  fills face a’quelle. 10 E si pendrà  
Ex 22,29  per ofarir, e lo primer nat de tos  fills daràs a mi, 30 e de tos bous e de  
Ex 23,12  e tos àzens, e que †resesquen† los  fills de ta serventa e tos palagrins o  
Ex 24,5  Ysrael. 5 E envià per jóvens dels  fills de Ysrael, e ofariren holocausts e  
Ex 24,11 aquells qui de luyn estegueren dels  fills de Ysrael. E veren nostro Senyor, e  
Ex 24,12 escriví per ço que’ls ensenyas als  fills de Ysrael. 13 E llevaren-ce Moysèn 
Ex 24,17  sobirane part del munt, devant los  fills de Ysrael. 18 E entrà Moysèn enmig  
Ex 25,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  fills de Ysrael que aporten a mi les  
Ex 25,22  les coses que yo manaré a tu e als  fills de Ysrael. 23 »E faràs taule de fust 
Ex 27,20  serà d’aram. 20 »E tu mane als  fills de Ysrael que aporten a tu oli de  
Ex 27,21  Inlluminaran ella Aron e sos  fills, axí que crem de vespres tro al matí 
Ex 27,21 açò serà perdurable coltivament als  fills de Ysrael e a llurs successós.  
Ex 28,1  tu acoste’t ton frara Aron ab sos  fills, d’enmig dels fills de Ysrael, per  
Ex 28,1  Aron ab sos fills, d’enmig dels  fills de Ysrael, per esser sacerdots e que 
Ex 28,4  sants a Aron, ton frare, e a sos  fills, per ço que servèsquan a mi axí com  
Ex 28,9  en elles los noms dels  fills de Ysrael, 10 VI noms en la una  
Ex 28,11  en les pedres los noms dels  fills de Ysrael, e aquestes pedras  
Ex 28,12 l’ephot, pedras de ramenbransa als  fills de Ysrael; e portarà Aron los noms  
Ex 28,29  29 E portarà Aron los noms dels  fills de Ysrael en lo hossen del juý sobra 
Ex 28,30  e portarà Aron los juýs dels  fills de Ysrael en lo seu pits devant  
Ex 28,38  qui offerran, e santificarà los  fills de Ysrael en tots sos dons e’n  
Ex 28,40  bresquade d’or. 40 E faràs als  fills de Aron guonelles de drap de lli, e  
Ex 28,41 vestedures a Aron ton frara e a sos  fills ab ell, e a tots consagraràs les  
Ex 28,43  43 E usaran aquells Aron e sos  fills con intraran en lo tabernacla del  
Ex 29,4  moltons. 4 Presentaràs Aron e sos  fills a la porta del tabernacla del  
Ex 29,8  ell. 8 E acostar-t’has a sos  fills de aquell, e aportar-los-has  
Ex 29,9 e senyiràs bragués 9 a Aron e a sos  fills, e posaràs a ells capells, e seran a 
Ex 29,10  del testament, e Aron e sos  fills posaran les mans sobra lo cap de  
Ex 29,15  la un dels moltons, e Aron e sos  fills posen lurs mans sobre lo cap de  
Ex 29,19  aquell posaran les mans Aron e sos  fills, 20 e puys daguollarets lo moltó. E  
Ex 29,20  tendrum de les orelles [*] de sos  fills, en la una de cascú, en la dreta, e  
Ex 29,21 sobre sos vestiments, e desobra sos  fills e desobra lurs vestiments, e seran  
Ex 29,24  sobre les mans de Aron e de sos  fills, e santificaràs aquelles alsant  
Ex 29,28 ab la qual és santificat Aron e sos  fills, e açò caurà en part a Aron e a sos  
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Ex 29,28  e açò caurà en part a Aron e a sos  fills en dret de setgla als fills de  
Ex 29,28 e a sos fills en dret de setgla als  fills de Ysrael, cor promícies són e  
Ex 29,29  de què usarà Aron, hauran los  fills de aquell aprés d’ell per ço que en 
Ex 29,30  per aquella serà custitució de sos  fills qui entraran en lo tabernacla del  
Ex 29,32  32 les quals menyaran Aron e sos  fills, e los pans qui són en lo canestell  
Ex 29,35  a tu, faràs sobra Aron e sos  fills. VII dies consegreràs les mans de  
Ex 29,43  parlaré a tu. 43 E aquí manaré los  fills de Ysrael e santificarà altar en ma  
Ex 29,44  ab l’altar, e a Aron ab sos  fills per ço que servèsquan a mi axí com a 
Ex 29,45  45 E habitaré enmig dells  fills de Ysrael e seré Déu d’ells, 46 e  
Ex 30,12  12 –Quant llevaràs la suma dels  fills de Ysrael entorn lur nombra, daran  
Ex 30,16  que hauràs dels perdonaments dels  fills de Ysrael lliuraràs en ús del  
Ex 30,19 19 e llevar-se-n’ha Aron e sos  fills les mans e los peus 20 con deuran  
Ex 30,30 santificat. 30 E untaràs Aron e sos  fills, e santificaràs aquells en sacerdots 
Ex 30,31  servèsquan a mi. 31 »E diràs als  fills de Ysrael: “Aquest oli de untament  
Ex 31,10  en lo ministre Aron sacerdot e sos  fills per ço que servèsquan en lur ofici  
Ex 31,13  a Moysèn e dix-li: 13 –Parla als  fills de Ysrael e digues a ells: “Guordats 
Ex 31,16  obra morrà de mort. 16 Guorden los  fills de Ysrael lo disapte e colguen  
Ex 31,17  enpertostemps 17 entra mi e los  fills de Ysrael, e senyal enpertostemps,  
Ex 32,2  filles e de les mullers de vostres  fills. 3 E faéran-ho axí lo pobbla, e  
Ex 32,20  e donà les aygües a beura als  fills de Ysrael. 21 E dix a Aron: –Què ha  
Ex 32,26 mi. E ajustaren-se a ell tots los  fills de Lleví, 27 als quals ell dix: –Açò 
Ex 32,28  e proïsma seu.” 28 E féran los  fills de Lleví segons la paraula de  
Ex 32,29  Senyor, cascú de vós en vostres  fills o en vostres frares, per ço que do a 
Ex 33,5  nostre Senyor a Moysèn: –Parla als  fills de Ysrael. Digues-los que lo pobla 
Ex 33,6  què face a tu. 6 E posaren los  fills de Ysrael lur ornament en lo mont de 
Ex 34,7  les iniquitats dels pares en los  fills e sobra fills de fills en la terça e 
Ex 34,7  dels pares en los fills e sobra  fills de fills en la terça e en la quarte  
Ex 34,7 pares en los fills e sobra fills de  fills en la terça e en la quarte  
Ex 34,16 16 e pendries de llurs filles a tos  fills, e puys, que aquells qui sarien  
Ex 34,16  fornicats no fessen fornicar los  fills de tos fills en llurs déus. 17 »Déus 
Ex 34,16 no fessen fornicar los fills de tos  fills en llurs déus. 17 »Déus fonadís no  
Ex 34,20  serà aucís. Lo primer nat de tos  fills raembràs, e no aparràs devant mi  
Ex 34,30  30 E com lo véran Aron e los  fills de Ysrael ab la cara axí  
Ex 34,32 32 venguéran a ell atressí tots los  fills de Ysrael, als quals manà tot ço que 
Ex 34,34  hy tornava, e puys perlava ab los  fills de Ysrael totes les coses que a ell  
Ex 35,1  Moysèn tota la companiya dels  fills de Ysrael e dix a ells: –Aquestes  
Ex 35,4  dix Moysès a tota la coŀlació dels  fills de Ysrael: –Aqueste és la peraula  
Ex 35,19 a Aron, al primer, e lo drap de sos  fills a servir a mi axí com a sacerdots.”  
Ex 35,20  20 E axí tota la multitut dels  fills de Ysrael devant Moysès, 21 e  
Ex 35,29 Senyor per mà de Moysèn, e tots los  fills de Ysrael volentarosos deÿcaren al  
Ex 35,30  al Senyor. 30 E dix Moysèn als  fills de Ysrael: –Veus que nostre Senyor  
Ex 36,3 a ells tots los universos dons dels  fills de Ysrael. E com la obra sa comensàs 
Ex 39,6  éran entellats [*] los noms dels  fills de Ysrael, 7 e posà aquelles en los  
Ex 39,7  de l’ephot per remenbranse dels  fills de Ysrael, axí con manà nostre  
Ex 39,14  on éran escrits los noms dels  fills de Ysrael [*], cascú per son nom. 15 
Ex 39,25  de obra texida a Aron e a sos  fills, de lli tortís, 26 e corones ab lurs 
Ex 39,31  [*] del testimoni, e faéran los  fills de Ysrael tot ço que havia manat  
Ex 39,41  en la santadat per Aron e per sos  fills. 42 Cor tot ço que manà nostre  
Ex 39,42  Senyor a Moysèn axí ho féran los  fills de Ysraell. 43 E Moysèn banaý a ells 
Ex 40,12  del tabernacla del testimoni e sos  fills, e com seran llevats ab aygua, 13  
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Ex 40,29 E llavaren-se Moysèn e Aron e sos  fills ses mans e sos peus 30 com intraren  
Ex 40,34  del tabernacla, movien-sa los  fills de Ysrael en llurs mogudes; 35 e si  
Lv 1,2  del testimoni e dix: 2 –Parla als  fills de Ysrael e digues a ells: »Homa qui 
Lv 1,5  nostre Senyor, e offarran los  fills de Aron, sacerdots, la sanch de  
Lv 1,11  [*] davant nostre Senyor, e los  fills de Aron giten la sanch de aquell  
Lv 2,2 hy ensens, 2 e portar-la-ha als  fills d’Aron, sacerdots, dals quals la un 
Lv 2,3 del sacrifici serà de Aron e de sos  fills, e serà sant dels sants de les  
Lv 2,10  de allò, serà de Aron e de sos  fills, sants dels sants de les ofertes de  
Lv 3,2 en la intrade del tabernacla, e los  fills de Aron, sacerdots, scampen la sanch 
Lv 3,8 del tabernacla del testimoni, e los  fills de Aron scampen la sanch entorn de  
Lv 3,13  en la intrade del testimoni, e los  fills de Aron escampen la sanch entorn de  
Lv 4,2  Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla als  fills de Ysrael: »Ànima com peccarà per  
Lv 6,9  dient: 9 –Mana a Aron e a sos  fills: »Aquesta és la lley de lo  
Lv 6,14 e dels prasens que dèvan ofarir los  fills de Aron devant lo Senyor e devant l’ 
Lv 6,16  de la sèmola manuch Aron e sos  fills meyns de llevat, e mengen-la en lo 
Lv 6,20  és la oferta de Aron e de sos  fills la qual dèvan ofarir al Senyor en lo 
Lv 6,25  dient: 25 –Parla a Aron e a sos  fills: Aquesta és la ley de la oferta per  
Lv 7,10  o sia seque menys de rres, [*] los  fills de Ysrael sia depertit per agual  
Lv 7,23  a Moysèn dient: 23 –Parla als  fills de Ysrael. »Lo sèu dels bous e de  
Lv 7,29  a Moysèn dient: 29 –Parla als  fills de Ysrael: »Qui ofer sacrifici  
Lv 7,31  e lo pits serà de Aron e dels  fills de aquell. 32 E la mà dreta del  
Lv 7,33  oferiren la sanch e lo sèu; e los  fills de Aron hauran en lur part la cama  
Lv 7,34  de la depertidura apartaràs als  fills de Ysrael del sacrifici de llurs  
Lv 7,34 -ho-han a Aron, sacerdot, e als  fills de aquell en fur del Senyor, en lley 
Lv 7,35 aquesta és la unció de Aron e a sos  fills dels sacrificis del Senyor en lo dia 
Lv 7,36 que manà a ells lo Senyor donar als  fills de Ysrael en raligió perdurable en  
Lv 8,2 a Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab sos  fills e ab llurs vestedures e ab l’  
Lv 8,6 fer. 6 E mantinent ofarí Aron e sos  fills e llevà ells ab aygua, 7 e vestí-  
Lv 8,13 untà’l e consagrà’l. 13 E com los  fills d’ell foren oferts, vestí’ls de  
Lv 8,14  un vadell per peccat, e Aron e sos  fills posaren les mans sobre lo cap d’  
Lv 8,18 lo cap de aquell posaren Aron e sos  fills les mans. 19 E deguollà aquell e  
Lv 8,22  sobra lo cap d’equell Aron e sos  fills. 23 E com l’hach deguollat Moysèn,  
Lv 8,24  en los peus. 24 E ofarí atrecí los  fills de Aron: e pres de la sanch de l’  
Lv 8,27  açò ensemps lliurà a Aron e a sos  fills. Los quals com ho haguessen alçat  
Lv 8,30  vestiments de aquell e sobre llurs  fills e sobre lurs vestiments. 31 E com  
Lv 8,31  a mi lo Senyor dient: “Aron e sos  fills menyaran ells.” 32 E açò que  
Lv 9,1  VIII dia apellà Moysèn Aron e sos  fills e los fills de sos fills e tots los  
Lv 9,1  Moysèn Aron e sos fills e los  fills de sos fills e tots los mejors nats  
Lv 9,1 Aron e sos fills e los fills de sos  fills e tots los mejors nats de Yrael, e  
Lv 9,3 devant nostre Senyor. 3 E diràs als  fills de Ysrael: “Pranets un cabrit per  
Lv 9,9  sanch del qual li presentaren sos  fills, en lo qual ell benyà son dit, e  
Lv 9,12  lo holocaust de sacrifici, e sos  fills aportaren-li la sanch d’aquell,  
Lv 9,18  e ofariren e aportaren a ell sos  fills la sanch, la qual escampà sobra l’  
Lv 10,1  10,Tit Capítol X 1 E Nadap e Abiú,  fills de Aron, prenguéran llurs ensensers  
Lv 10,4 apellà Moysèn Misael e Ethelsafans,  fills de Ozibel, avoncle de Aron, e dix a  
Lv 10,6  a Aron e a Eleatzar e a Ytemar,  fills d’ell, e dix: –Vós no tondrets  
Lv 10,9  per ço que no’n beuràs tu ne tos  fills com intreràs en lo tabernaccla del  
Lv 10,11  sutze e munda. 11 Ensanyarets als  fills de Ysrael tots los meus fus que ha  
Lv 10,12  a Aron, e a Eleatzar e a Ytamar,  fills d’ell, que li éran romasos:  
Lv 10,13 lloch sant, cor dat és a tu e a tos  fills dels sacrificis del Senyor, axí com  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

431 
 

Lv 10,14  menyarets en lloch munde tu e tos  fills e les filles tues ab tu; a ells e  
Lv 10,14 les filles tues ab tu; a ells e als  fills teus són raposades de les oferenes  
Lv 10,14  de les oferenes saludables dels  fills de Ysrael, 15 enaxí que la cama, lo  
Lv 10,15  Déu, e pertanyen a tu e a tos  fills en lley perdurabla, axí com manà lo  
Lv 11,2  Moysèn e Aron dient: 2 –Digats als  fills de Ysrael: »Guordats tot ço que he  
Lv 12,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Parla als  fills de Ysrael e digues a ells: »Fembra  
Lv 13,2 aduyt a Aron sacerdot o algú de sos  fills. 3 Lo qual com veurà la llepra en la 
Lv 15,2  e a Aron dient: 2 –Parlats als  fills de Ysrael e diguats a ells: »Homa  
Lv 15,31  del seu flux. 31 »E mostrarets als  fills de Ysrael que’s guorden de llegeza  
Lv 16,1 Moysèn aprés la mort d’amdozos los  fills de Aron com ofariren lo foch estrayn 
Lv 16,5  Aron devant tota la multitud dels  fills de Ysrael II cabrits per peccat e un 
Lv 16,16  de totes les inmundícies dels  fills de Ysrael e de llurs colpes e de  
Lv 16,19  ell de totes les inmundícies dels  fills de Ysrael. 20 »E aprés que haurà  
Lv 16,21 confesarà totes les iniquitats dels  fills de Ysrael e totes les colpes e  
Lv 16,34  per ço que aorets per los  fills de Ysrael e per los peccats de  
Lv 17,2  dient: 2 –Parla a Aron e a sos  fills e a tots los fills de Ysrael e  
Lv 17,2  a Aron e a sos fills e a tots los  fills de Ysrael e digues a ells: Aquesta  
Lv 17,3 Déu dient: 3 »Qualquequal home dels  fills de Ysrael que alcia bou o ovella o  
Lv 17,5 sacrifici e dons los sacerdots dels  fills de Ysrael, los quals auciuran en lo  
Lv 17,12  12 E per amor de açò dixí als  fills de Ysrael: Tota ànima de vós no  
Lv 17,13  entra vós. 13 »Qualsevol homa dels  fills de Ysrael e dels estrayns qui  
Lv 17,14 en la sanch és. E per ço he dit als  fills de Ysrael: La sanch de tota carn no  
Lv 18,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  fills de Ysrael. Diràs a ells: »Yo sóm lo  
Lv 19,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  fills de Ysrael e a tota la conpanya d’  
Lv 20,2  2 –Aquestes paraules diràs als  fills de Ysrael: »[*] e dels estrangers  
Lv 20,20  abdosos lo seu peccat; sence  fills morran. 21 »Qui pendrà la muller de  
Lv 20,21  de son frara ha descuberta; sensa  fills seran. 22 »Guordau les mies lleys e  
Lv 21,1  a Moysèn: –Parla als sacerdots  fills de Aron e direts ha ells: »No s’  
Lv 21,24  ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e als  fills seus e a tot Ysrael totes coses que  
Lv 22,2 Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e als  fills d’él que’s guarden de aquelles  
Lv 22,2  coses qui són santificades dels  fills de Ysrael, e no ensutzen lo nom dels 
Lv 22,3  són e que prasenten los  fills de Ysrael al Senyor en lo qual ha  
Lv 22,13  manera, viuda o rebuyade e sens  fills, tornada serà a le case de son para  
Lv 22,15  les coses santificades dels  fills de Ysrael que prasenten al Senyor,  
Lv 22,18  dient: 18 –Parla a Aron e a sos  fills e a tots los fills de Ysrael. Diràs  
Lv 22,18  a Aron e a sos fills e a tots los  fills de Ysrael. Diràs a ells: »Hom de la  
Lv 22,28  en un dia ab los seus fruyts o  fills. 29 »E si inmolareu víctima per  
Lv 22,32  perquè sia santificat enmig dels  fills de Ysrael. Yo sóm lo Senyor qui  
Lv 23,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  fills de Ysrael. Diràs a ells: »Aquestes  
Lv 23,10  a Moysèn dient: 10 –Parla als  fills d’Israel. Diràs a ells: »Com sareu  
Lv 23,24  a Moysèn dient: 24 –Parla als  fills de Ysrael: »En lo mes VII, en lo  
Lv 23,34  a Moysèn dient: 34 –Parla als  fills de Ysrael: Del quinsèn dia de aquest 
Lv 23,43  que en cabanes fiu habitar los  fills de Ysrael com los traguí de la terra 
Lv 23,44  sobre les festes del Senyor als  fills de Ysrael. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E 
Lv 24,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Mane als  fills de Ysrael que aporten a tu oli de  
Lv 24,8  devant lo Senyor, rehebuts dels  fills de Ysrael de amistansa per a  
Lv 24,9  9 e seran de Aron e de sos  fills perquè’ls mengen en lloch sant, car 
Lv 24,10  havia de un hom agipcià entra los  fills de Ysrael, barallà’s en les tendes  
Lv 24,15  aquell tot lo poble. 15 E als  fills de Ysrael parlaràs: »Hom qui maleyrà 
Lv 24,23  Déu vostre. 23 E perlà Moysèn als  fills de Ysrael, e aduguéran aquell qui  
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Lv 24,23  lo destrenguéran. E faéran los  fills de Ysrael axí com havia manat lo  
Lv 25,2  mont de Sinaý dient: 2 –Parla als  fills de Ysrael e diràs a ells: »Quant  
Lv 25,33  llochs de possecions són entre los  fills de Ysrael, 34 e les viles fora  
Lv 25,41  tu, 41 e aprés n’exirà ab sos  fills e tornerà a le sua generació e  
Lv 25,54  en l’ayn jubileu axirà ab sos  fills. 55 »Car meus són tots los fills de  
Lv 25,55  fills. 55 »Car meus són tots los  fills de Ysrael, los quals he trets de la  
Lv 26,29 axí que mengeu les carns de vostres  fills e de vostres filles. 30 Destrohiré  
Lv 26,45 donà lo Senyor entra si e entra los  fills de Ysrael en lo mont de Sinaý per la 
Lv 27,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  fills de Ysrael e diràs a ells: »Hom qui  
Lv 27,34  ha manat lo Senyor a Moysèn e als  fills de Ysrael en lo munt de Sinaý.  
Lv 19,19  llevors. La vestadura [*] de II  fils és texide no la vestiràs. 20 »L’homa 
Ex 25,11 colse e mig. 11 E cobriràs ella del  fin aur, dins e defora, e feràs desobre  
Ex 25,17  a tu. 17 »E faràs una clauste de  fin or, de dos colzos e mig [*] d’ample.  
Ex 25,29  e sos mortés e sos boxs [*] de  fin or pur. 30 E posaràs sobre l’altar lo 
Ex 25,36  e lurs astes de ella seran tots de  fin aur batedís. 37 E faràs VII llànties e 
Ex 6,25  de Putiel, la qual parí a ell  Fineàs. E aquests són prínceps de les  
Ex 8,9  mas enperò elles romendran al flum  fins a demà. 10 E ell respòs: –Fes ço que  
Ex 10,14  de Agipte, e foren en totes les  fins dels agipcians sens tot nombre, axí  
Ex 10,19  que no’n romàs nengú en totes les  fins de Agipta. 20 E endurahí nostre  
Ex 16,35  menyaren entrò que vingueren a les  fins de la terra de Canahan. 36 E lo almut 
Ex 19,12  al munt ne us acostets a les sues  fins, cor tot hom qui tocarà al munt morrà 
Lv 17,15  si matex ab aygua, e serà ensutzat  fins al vespra. E per aquest orde serà fet 
Lv 19,9  blats de la tua terra, no segueràs  fins a le terra ni les spigues romanens no 
Lv 19,13  treball de ton llogater envers tu  fins al matí. 14 No maleyràs lo sort ni  
Lv 22,6  del qual és sutze, 6 serà inmunda  fins al vespre e no mengerà de les coses  
Lv 23,14 ni farina no mengereu de les messes  fins que la presentareu al Déu vostre.  
Lv 23,16  per VII setmanes plenes, 16  fins a l’altre dia de compliment de  
Lv 23,22  de vostra terra, no les saguareu  fins a terra, ni les spigues romanents no  
Lv 23,32  ànimes lo dia nou, del vespra  fins al vespra guordareu los disaptes  
Lv 24,12  Dan. 12 E matéran aquell en prasó  fins que conaguessen què manava lo Senyor. 
Lv 25,19  los seus fruyts, dels quals mengeu  fins a sadollament, no tament  
Lv 25,22  l’ayn VIIIè e mengereu los fruyts  fins al novèn ayn; entrò a tant que les  
Lv 25,28  lo comprador ço que haurà comprat  fins a l’any del jubileu, car en ell tota 
Lv 25,40  com a llogader e conreador serà,  fins l’ayn jubileu servirà envers tu, 41  
Lv 25,50  del preu lo temps que ha a pasar  fins l’ayn del jubileu, e de la moneda  
Lv 25,51 si més muntarà los anys que romanen  fins l’ayn jubileu, segons lo compte  
Lv 26,21  a mi, afagiré les vostres plagues  fins a VII doblaries per vostres peccats  
Lv 27,3  preu: 3 Si serà mascla de XX ayns  fins als LX ayns, donarà L sicles de  
Lv 27,5  si és fembra, XXX. 5 E dels V ayns  fins al XXè, lo mascla donarà XX sicles;  
Lv 27,6 sicles; la fembra, X. 6 E de un mes  fins al V ayn, per mascla seran dats V  
Lv 27,18  los ayns que restats són al compte  fins al jubileu, e serà rellevat del preu. 
Lv 27,23  segons lo nombre dels ayns lo preu  fins al jubileu, e donarà aquell qui aytal 
Ex 19,2  en aquell loch, e aquí Ysrael  fiquà ses tendes devers la regió del munt. 
Ex 36,38 és, so en què ells estaven, qui era  fiquat en terra, éran de aram. 37,Tit  
Ex 7,17  que yo sóm Senyor. Vet que yo  fir ab la verga qui és en la mia mà les  
Ex 23,28 enviaré la vespa devant tu, la qual  fitblerà aveu e cananeu e hateu abans que  
Ex 6,3  e en lo meu nom Adonay, lo qual  fiu seber a ells, 4 e fiu pati e encare  
Ex 6,4  lo qual fiu seber a ells, 4 e  fiu pati e encare fermí a ells que daria a 
Ex 16,32  per ço que coneguen lo pa que  fiu menyar a vós en lo desert com vos  
Ex 19,4  portats sobre alles de àguilas, e  fiu venir vós a mi. 5 Si are oyrets la mia 
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Lv 23,43  aprés de vosaltres que en cabanes  fiu habitar los fills de Ysrael com los  
Ex 36,14  tabernaccla. 14 E féu a manera de  flaçades de pèlls de cabres axí per cobrir 
Ex 3,2  2 E nostro Senyor aparech a ell en  flama de foch enmig de un romaguer, e  
Lv 13,52  52 e per amor de açò sia cramada a  flama de foch. 53 E si veurà que ella no  
Lv 21,9  mal trectat lo nom de son Déu, ab  flames serà cremada. 10 »Lo sacerdot mayor 
Ex 32,18  de fortesa, ne veu de resposta de  flaquesa, mas yo veig que veu és de hòmens 
Lv 11,19  com àguila, e la guanta 19 e lo  flemench e la fotge segons llurs genus, e  
Ex 2,5  massipes anaven sobra la riba del  flom. E com la infanta viu la caxeta en lo 
Ex 25,33  de nou en la una cama, e pom e  flor ensemps, e semblantment III pomets a  
Ex 25,33  de nou en la altra cana, e pom e  flor de llir. E aqueste serà la obra de  
Lv 18,19  vivent. 19 »A le dona qui ha de sa  flor no t’acostaràs, ni descobriràs la  
Lv 13,12  cor inmunde és ell. 12 »E si  florirà discorrent la llepra en la cotna e 
Ex 25,31  e ses branques e sos poms e ses  flos de aur net. 32 VI canes axiran de son 
Ex 25,34  de nous, e haurà en ells poms e  flos, 35 e [*] sots les II astes en III  
Ex 37,17 de la cana del qual prosaÿen poms e  flos, 18 VI en cascun llats, havia III  
Ex 37,19  canó tres poms a manera de nou, ab  flos ensemps e ab liris; e en l’altra  
Ex 37,19  III poms a manera de nou, ab  flos ensemps e ab lliris; e aquesta matexa 
Ex 37,20  IIII poms a manera de nous, ab  flos e ab lliris en cascú, 21 e les flos  
Ex 37,21 flos e ab lliris en cascú, 21 e les  flos éran sots los canons per III lochs,  
Ex 37,22  qui partexen [*] asta, 22 e les  flos d’equel canó mateix, e de tots los  
Ex 3,8  en terra bona e delitoza, terra  fluent de llet e de mel, al loch de  
Ex 3,17  e eveu e gebuseu, a la terra  fluent de llet e de mel.” 18 E ogen la mia 
Ex 13,5  pares que’ls donaria aquí terra  fluent de llet e de mel. E salabrerets  
Ex 33,3 e’ls gebuseus, 3 e entres en terra  fluent de mel e de llet. Jo no puyaré ab  
Ex 1,22  mascla nexerà, sia gitat en lo  flum, e si és fembra, restaurats-la.  
Ex 2,3 la en la rebegina sobra la vora del  flum. 4 E estech sa germane de luyn per  
Ex 4,9  la tua veu, prin de la aygua del  flum e gita-la en la terra, e les aygües 
Ex 4,9 terra, e les aygües que pendràs del  flum seran sanch. 10 E dix Mossé a Déu:  
Ex 7,15 e steràs encontre ell a la riba del  flum, e la verga la qual tornà colobra  
Ex 7,17  qui és en la mia mà les aygües del  flum, e torneran en sanch, 18 e los pexos  
Ex 7,18  18 e los pexos qui són dins lo  flum morran; seran conpodrides les aygües  
Ex 7,18  Agipta bavent les aygües del  flum.” 19 E dix Déu a Moysèn: –Digues  
Ex 7,20  la verga e farí les aygües del  flum devant Farahó e devant sos serfs.  
Ex 7,21  tots los peixos qui éran en lo  flum, e podrí lo riu e no poguéran los  
Ex 7,24 E cavaren los agipcians entorn del  flum per trobar aygua que podessen beura,  
Ex 7,24 cor no podían beura de la aygua del  flum. 25 E foren conplits VII dies que  
Ex 7,25  VII dies que nostro Senyor ferí lo  flum. 8,Tit Capítol VIII 1 E dix Déu ha  
Ex 8,9 casa; mas enperò elles romendran al  flum fins a demà. 10 E ell respòs: –Fes ço 
Ex 8,11  [*], enperò elles romandran en lo  flum. 12 E axiren Moysèn e Aron de Farahó, 
Ex 17,5 te mà te verga ab la qual farist lo  flum e vé. 6 E yo staré devant, aquí e  
Ex 23,31  palestins, e del desert entrò al  flum. E lliuraré en les vostres mans los  
Lv 11,9 mar com en terra e com en aygües de  flumns o en estayns, menyarets. 10 E  
Ex 7,19  les aygües de Agipte e sobra los  flums de aquells, e los rius e los estanys 
Ex 8,3  ab granotes, 3 e bulliran tots los  flums de granotes, e pugeran e muntaran en 
Ex 8,5  a Aron: “Stin la tua mà sobre los  flums, e encare sobre los estanys, e aduré 
Lv 15,2 e diguats a ells: »Homa qui soferrà  flux de sperma serà no nèdeu. 3 E llavòs  
Lv 15,10  siurà sobre aquell qui sofer  flux de sperma serà ensutzat entrò al  
Lv 15,15  devant Déu, e serà mundat del  flux de la sua sament. 16 »E homa del qual 
Lv 15,19 19 »E fembra qui de son temps haurà  flux de sanch al cap del mes, sia  
Lv 15,25 »Ffembra qui per molts dies soferrà  flux de sanch, no en lo temps de les  
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Lv 15,28  al vespra. 28 »E si cessarà lo  flux de la sanch, nombrerà VII dies de la  
Lv 15,30  Déu e per la mundícia del seu  flux. 31 »E mostrarets als fills de Ysrael 
Lv 15,32  lley de aquells qui han malícia de  flux de sperma, e qui són ensutzats per  
Lv 15,33 que han de llur temps e qui soféran  flux de sanch, e dels hòmens qui jauen ab  
Lv 20,18 18 »Qui perticiparà ab fembra en lo  flux de sa porgació e haurà descuberta  
Lv 22,4  Aron que serà llebrós o malalt per  flux de sament, no mengerà de aquelles  
Ex 5,12  aminvat res de vostre obre. 12 E  fo escampat lo poble per tota la terra de  
Ex 7,13  devorà la verga de aquells. 13 E  fo enduraÿt lo cor de Faraó, e no oý  
Ex 7,21 poguéran los agipcians beura [*], e  fo sanch en tota la terra de Agipta. 22 E  
Ex 7,22  agipcians ab lurs encantaments, e  fo enduraÿt lo cor de Farahó e no l’oý,  
Ex 8,15  E viu Faraó que dat li era rapòs;  fo agreuyat en son cor e no oý aquells,  
Ex 8,19  [*]: –Lo dit de Déu és ací. E  fo enduraït lo cor de Farahó e no oý ells, 
Ex 8,24  e en tota la terra de Agipta, e  fo corrumpude la terra per aquesta manera  
Ex 8,32  axí que no’n fou vista una. 32 E  fo enduraït lo cor de Farahó, axí que en  
Ex 9,10  Moysèn vers lo cel, e mantinent  fo feta verola e vexigues en tots los  
Ex 9,18  pedrusca de mayor, e més que no  fo null temps en Agipte, despuys que fo  
Ex 9,18  null temps en Agipte, despuys que  fo fundade la terra entrò en aquest  
Ex 9,24  sobra la terra de Agipte, 24 e  fo pedruscade e foch esconprenent entra la 
Ex 9,24 esconprenent entra la pedruscade, e  fo en ten gran cantitat, que anch nengun  
Ex 11,6  terra de Egipte, tal que no  fo debans ne serà aprés; 7 e de tots los  
Ex 12,29  manat Déu a Moysèn e a Aron. 29 E  fo fet en la mige nit que farí nostre  
Ex 14,24  per mig de la mar. 24 E com  fo vengude la vigília del matí, nostre  
Ex 15,23  per ço com éran amargozes; per ço  fo covinent cosa que fos apellat aquell  
Ex 16,20  trobaren-ho vèrmens e pudent; e  fo yrat contra ells Moysèn. 21 E collien- 
Ex 19,16  a vostres mullers. 16 E com  fo vengut lo terç dia en lo matí, ells  
Ex 19,16 era sobre lo munt cobrint aquell. E  fo oÿde veu gran de botzines per esmayar,  
Ex 26,30  segons lo axemplar que a tu  fo mostrat en lo mont. 31 »E faràs  
Ex 38,24  despès en la obra del santuari [*]  fo ofert en dons foren XXVIIII quintàs e  
Ex 39,9 color vermella e de lli tortís, 9 e  fo quodrat e dopla, de mesura de un palm,  
Ex 40,15  que li manà nostra Senyor. 15 E  fo en lo primer mes de l’ayn seguon, en  
Ex 40,15  seguon, en lo primer dia del mes,  fo adificat e adobat lo tabernacla. 16 E  
Lv 10,5  e gitaren-los defora axí com los  fo menat. 6 E parlà Moysèn a Aron e a  
Lv 10,18  davant nostre Senyor. 18 E no  fo aduyta la sanch de aquell a le  
Ex 18,9 a ells nostre Senyor deslliurats. 9  Fo molt alegra Jetró per amor de tots los  
Lv 20,26  saparats dels altres pobles perquè  fóceu meus. 27 »Hom o dona en los quals ha 
Ex 3,2  Senyor aparech a ell en flama de  foch enmig de un romaguer, e peria que’l  
Ex 9,24  de Agipte, 24 e fo pedruscade e  foch esconprenent entra la pedruscade, e  
Ex 12,8  carns en aquella nit, rostides a  foch, [*] ab llatugues agrestes. 9 No  
Ex 12,9  aygua cuyt, mas solament rostit al  foch; e lo cap e los peus de aquell e los  
Ex 12,10 romandrà d’ell, cremats-ho en lo  foch. 11 E axí menyarets aquell: los  
Ex 13,21  de nuu e de nits en una colona de  foch, per ço que’ls mostràs la via cascun 
Ex 13,22  de la nuu e de nit la colona de  foch, devant lo poble. 14,Tit Capítol  
Ex 14,24  posade dels agipcians en colona de  foch e en nuu, destrohí la posade dels  
Ex 19,18  devellà nostro Senyor sobre ell ab  foch, e puyave lo fum de aquell quaix axí  
Ex 22,5  E si algú guostarà camp o vinya ab  foch, o hy llexerà sa bístia per ço que  
Ex 22,6  restituyrà allò. 6 »E si axirà  foch e trobarà espigues al camp o guarbera 
Ex 22,6  péxer, sertes aquell qui ha mès lo  foch esmanerà lo dan. 7 »E si algú  
Ex 24,17  Senyor e de la glòria sua quaix  foch cremant en la sobirane part del munt, 
Ex 29,34  al matí, cremaràs lo romanent ab  foch, car altres no’n dèvan manyar, cor  
Ex 32,20 vadell que havien fet e cremà’l en  foch e molch-lo entrò que fon ben manut, 
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Ex 32,24  -lo a mi, e yo gití aquell en lo  foch, e axí’n aquest vadell. 25 E viu  
Ex 35,3  en ell obra, morrà. 3 No ensendràs  foch en tots los vostros habitacles en lo  
Ex 40,36  de jorn, e de nits lo cobria  foch, vahent lo pobla de Ysrael per totes  
Lv 1,7 7 posar-l’han sobra l’altar del  foch ab sos alcles de llenya debans  
Lv 1,12  llenya en guisa que ho crem lo  foch; 13 emperò los budells e los peus  
Lv 1,17  altar ab la llenya qui és sobra lo  foch posade. Açò és holocaust e oferena de 
Lv 2,14  verdajants, torraràs aquelles al  foch, e puys les engrunaràs axí com a far, 
Lv 3,5  posat demunt de les llenyes, e lo  foch dejús posat, en oferta en odor suau  
Lv 3,11 sacerdots e posar-l’han sobra lo  foch, e feran oferta a nostre Senyor. 12  
Lv 3,14  e pendran [*] aquella en past del  foch del dimenge e lo grex qui cobra lo  
Lv 3,16  lo sacerdot e cremar-ho-ha en  foch sobra l’altar e fer-n’ha perfum  
Lv 6,9 l’altar la nit entrò al matí, e lo  foch serà en aquell matex altar. 10 E lo  
Lv 6,10  e pendrà les sendres que farà lo  foch e posarà aquelles prop de l’altar;  
Lv 6,12 -ha en lo lloch net [*]. 12 »E lo  foch crem tostem sobre la ara de l’altar, 
Lv 6,13  pasificables. 13 Aquest és lo  foch perdurabla que null temps no deu  
Lv 6,23  dels sacerdots serà consumit de  foch, e nagú no manuch d’equell. 24 E  
Lv 6,30 del testimoni no sia menyat, mas en  foch sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1  
Lv 7,17  en lo terç dia, sia cremat a  foch. 18 E si algú mengerà en lo terç dia  
Lv 7,19  no sia menyada, mas sia cremade a  foch, e ço que serà net sia menyat d’  
Lv 8,17  cuyr e sa carn e sa femta cremà en  foch defora l’albergada, axí com li havia 
Lv 8,20 cap e la fraxura e lo sèu mès en lo  foch, 21 llevats primerament los budells e 
Lv 8,32  la carn e dels pans, sia cremat a  foch. 33 [*] de la porta del tabernaccla  
Lv 9,13  -lo sobre l’altar e cremà a  foch, 14 llevats primerament los budells  
Lv 9,24  en tota la multitud. 24 E veus que  foch axí de Déu e devorà lo holocaust e lo 
Lv 10,1  llurs ensensers e materen-hi  foch e ensens, e ofariren devant nostre  
Lv 10,1  e ofariren devant nostre Senyor  foch astrayn, lo qual a ells no era manat. 
Lv 10,2 qual a ells no era manat. 2 E isqué  foch de nostre Senyor e cremà ells, e  
Lv 13,24 home és munda. 24 »Carn e cotne que  foch hage cremada e la senadura serà  
Lv 13,28  sia mundat, cor sicatrichs és de  foch. 29 »Hom o fembra en lo cap del qual  
Lv 13,52  amor de açò sia cramada a flama de  foch. 53 E si veurà que ella no sia  
Lv 13,55 és: la sua vestimenta sia cremada a  foch [*]. 56 E si depuys que la vestadura  
Lv 16,1  los fills de Aron com ofariren lo  foch estrayn e moriren. 2 Manà Déu a  
Lv 16,13  en la santadat. 13 E pos sobre lo  foch les coses odorans axí que la neula e  
Lv 16,27 fora la albergada e seran cremats a  foch, axí les pells com la carn e los fems 
Lv 19,6 quant serà restat en lo terç dia ab  foch ho cremareu. 7 Si nengú aprés II dies 
Lv 23,8  8 e presantareu sacrifici en  foch al Senyor per VII dies, e lo VII dia  
Ex 29,23  23 e una torta de pa, e una  fogace untade d’oli, e una basteza de [*] 
Ex 2,15  e volch-lo auciura, a Moysèn. E  fogí Moysèn devant Farahó, e estech en  
Ex 4,3 E ell le hy gità e tornà colobra, e  fogí Moysèn devant ella. 4 E dix Déu:  
Ex 14,5  senyor dels agipcians que lo poble  fogia, e fou trestornat lo cor de Faraó e  
Ex 14,25  E diguéran adonchs los agipcians:  –Fogiam devant Ysrael, cor Déu se combat  
Lv 26,36  fulla volant, e axí fogiran com si  fogien a aspasa. Cauran nengú no  
Lv 26,37  cascú desobre sos frares axí com  fogint a batalles. Nengú de vosaltres als  
Ex 14,27 lur loch. E los agepcians volgueren  fogir, e aconsaguiren-los les aygües e  
Ex 21,13 ’l hom en loch en lo qual no degua  fogir. 14 E si algú aguoytarà acordadement 
Lv 26,36  lo so de la fulla volant, e axí  fogiran com si fogien a aspasa. Cauran  
Ex 23,7  declinaràs en lo juý del pobre. 7  Fogiràs a monsónage, e lo sant e lo just  
Lv 26,17 sereu en aquells qui us an en oy, e  fogireu nengú no persiguent a vosaltres.  
Lv 7,12 pans sens llevat salguats d’oli, e  foguace aliza untade d’oli, e crespells  
Lv 8,26  de crespell salgade d’oli e una  foguace aliza posà sobra lo sèu e la cama  
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Lv 5,6 per lo peccat: 6 ofira I anyell del  folcat o I cabra, e orerà per ell lo  
Lv 5,15  per son peccat un moltó net del  folch, e qui no ho porà fer, II sicles  
Lv 5,18  18 ofira un moltó net del  folch al sacerdot, segons la mesura de la  
Lv 6,6 seu peccat ofira un moltó nàdeu del  folch, e do aquell al sacerdot segons la  
Ex 2,11  11 E en aquells dies, aprés que  fon crescut Moysèn, axí a sos frares e viu 
Ex 16,13  yo són lo Senyor Déu vostre.” 13 E  fon fet vespra, e puyaren guatles e  
Ex 32,20  ’l en foch e molch-lo entrò que  fon ben manut, e scampà-lo sobra les  
Lv 24,11  del Senyor e malaýs a ell, amanat  fon a Moysèn. E nomenà’s la mara d’ell  
Ex 32,4  la fornal, e féu-se’n un vadell  fonadís. E ells digueren: –Aquests són los 
Ex 34,17  tos fills en llurs déus. 17 »Déus  fonadís no fasses a tu, 18 mas guarda la  
Ex 29,12  de la sanch gitaràs prop del  fonament del tabernacla. 13 E pendràs tot  
Lv 4,7  romanent de la sanch buydarà en lo  fonament de l’altar de l’holocaust en lo 
Lv 4,18 lo romanent de la sanch git prop lo  fonament de l’altar dels holocausts, qui  
Lv 4,25  l’holocaust, e lo romanent git al  fonament de aquell. 26 E lo sèu d’ell  
Lv 4,30  holocaust, e lo romanent git en lo  fonament de aquell. 31 E pendràs tot lo  
Lv 4,34  holocausts, e lo romanent git al  fonament de aquell. 35 E prengua lo sèu e  
Lv 5,9 de aquell romandrà face decórrer al  fonament de l’altar, cor per peccat és;  
Lv 8,15  sentificat, escampà la sanch en lo  fonament d’equell. 16 E lo sèu qui era  
Lv 9,9  de l’altar, e gità lo romanent al  fonament d’equell. 10 E lo sèu e los  
Ex 27,17  e lurs pilars, que són axí con a  fonaments, seran d’eram. 18 E lo palau  
Ex 36,36  totes cubertes d’or, e los  fonaments †quaix a manera de pilars feren  
Ex 36,38  e cobrí-les totes d’or, e llurs  fonaments, ço és, so en què ells estaven,  
Ex 38,10  10 e XX colones de aram ab lurs  fonaments, e los caps de les colones e  
Ex 38,11  la tenda ab les colones e ab los  fonaments e ab los caps de les colones,  
Ex 38,12  de L colzes, e X colones ab lurs  fonaments de aram, e los caps de les  
Ex 38,14  colones de XV colzes, III de llurs  fonaments, una a cascun llats de la  
Ex 38,15  de llonch, ab III colones ab sos  fonaments. 16 Atrecí totes les tendes del  
Ex 38,17  féu texir de lli tortís, 17 e los  fonaments de les colones foren de aram, e  
Ex 38,19  E lurs colones foren IIII, e lurs  fonaments IIII, e lurs fonaments e lurs  
Ex 38,19 IIII, e lurs fonaments IIII, e lurs  fonaments e lurs capitells [*] éran de  
Ex 38,19  capitells [*] éran de argent, lurs  fonaments éran de aram, 20 e totes les  
Ex 38,27  de la claustra. 27 E foren fets C  fonaments a manera de pilars, de C  
Ex 38,30 de aram, 30 del qual foren fets los  fonaments de la intrade del tabernaccla  
Ex 11,3  al pobla devant los egepcians. E  fonch Moysèn gran baró maravallozament en  
Ex 32,19  ell viu lo vadell e los balls, e  fonch molt irat, e gità les taules e  
Ex 40,31  axí com manà nostro Senyor. 31 E  fonch dressat lo palau entorn del  
Ex 40,31  entorn del tabernacla, e l’altar  fonch portat en la tenda. E aprés que  
Lv 19,20  betuts abdosos e no morran, car no  fonch franqua. 21 Mas per lo seu delicta  
Ex 16,21  lurs obs, e con se llevave lo sol,  fonie’s. 22 E en lo dia VI collien-ne  
Lv 11,36  e seran no nèdeus. 36 E les  fons e les sisternes e tota cosa on sa  
Lv 20,18  llur legeza e ella haurà uberta la  font de la sua sanch, seran morts  
Ex 15,27  27 E vengueren en Helim, on ha XII  fonts de aygües e LXX palmes, e posaren  
Ex 12,22 perestatges. E nagú de vós no ischa  fora de la porta de la sua case entrò al  
Ex 27,21  21 en lo tabernacla del testament,  fora de la claustre que és penyade sobra  
Ex 33,7  «tabernacla de la covinensa». [*]  fora de la posada. 8 E com axís Moysèn al  
Ex 40,20  devers la plaja de tramuntana,  fora del vel, 21 ordonada devant los pans  
Lv 1,16  16 e giten lo guavaig e la ploma  fora de l’altar, e le plage de orient, en 
Lv 4,12  ab tot lo romanent del cors traurà  fora de la albergade, en lo lloch net on  
Lv 4,21  21 Emperò lo vadell apòrtan-lo  fora de la albarguade e cremen-lo axí  
Lv 8,31 manà a ells dient: –Coets les carns  fora del tabernacla devant aquell e  
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Lv 9,11 E la carn e la pell de aquell cremà  fora de la albergade. 12 E sacrificà e  
Lv 10,4  del santuari, e aportats-los  fora de la albergada. 5 E mantinent  
Lv 10,7 que cremà Déu; 7 mas vós no axirets  fora del tabernaccla; en altra manera  
Lv 13,46 no nèdeu; e aquest habitarà tot sol  fora de la albergada. 47 »Vesteduras de  
Lv 14,3  al prevera, 3 e axirà lo prevera  fora la posada, e com atrobarà la llepra  
Lv 14,40  pedres, 40 farà [*] gitar aquelles  fora la ciutat en lloch inmunda, 41 e la  
Lv 14,41  pertot, e farà gitar la rahadura  fora del pobla en lloch inmunda, 42 e farà 
Lv 14,45 tota la universa pólvora sia gitada  fora de la posada en loch inmunda. 46 »E  
Lv 16,27  en lo santuari, seran aportats  fora la albergada e seran cremats a foch,  
Lv 17,3 o ovella o cabra, en la albergada o  fora la albergada, 4 e no hu oferrà a le  
Lv 24,14  14 dient: –Trau lo blestomador  fora les tendes, e pozen tots aquells qui  
Lv 24,23  aduguéran aquell qui havia blesmat  fora les tendes e ab pedres lo  
Lv 25,34 los fills de Ysrael, 34 e les viles  fora ciutat d’ells no les vendran, car  
Lv 24,3  en les llantes continuadament. 3  Fora lo vel de testimoni, en lo  
Lv 20,23  de les nacions les quals yo deig  foragitar devant vosaltres, car totes  
Ex 34,10  yo faré senyals que null temps no  fóran vists sobre la terra ne en negunes  
Ex 21,6 e acost-se a le porte [*], e puys  forat-li la orella ab una alena, e serà  
Ex 33,22  la mia glòria, yo posaré tu en lo  forat de la pedra, e tendré-ta la mia  
Lv 19,13  ton proïsma ne’l destrenyaràs per  força. No romandrà lo treball de ton  
Lv 25,53  ne rebratran. No aflagiràs a ell  forçadement devant tu. 54 E si per açò no  
Ex 12,17  17 E observarets lo alís, cor en  force del dia aquest treguí vostres hosts  
Ex 22,16 per preu a le sua obra. 16 »Si algú  forcerà verja abans que l’hage esposade  
Ex 12,33  de cuytar e de enviar-los-ne  fore de la terra dient: «Tots sóm morts!»  
Ex 1,5  4 Dan, Naptalí, Gaad, Asser. 5 E  foren totes les ànimes que hy entraren de  
Ex 1,20  madrines, e muntiplicà lo poble, e  foren molt confortats. 21 E per ço con les 
Ex 2,18  abeurà les ovelles. 18 E com elles  foren tornades a Ragel, para lur, ell los  
Ex 5,14  com hom vos donave la palla! 14 E  foren, los fills de Yraell que no podían  
Ex 6,4 peregrinació de aquells, en la qual  foren peragrins e estranys. 5 Yo he oÿts  
Ex 6,14  de Rubèn, mayor nat de Yraell,  foren: Enoch, e Ffallí e Esrom [*]. 15  
Ex 6,15  de Rubèn. E los fills de Simeon  foren: Jamuell e Jamín e Aoch e Jachim e  
Ex 6,16  E los anys de la vida de Lleví  foren CXXXVII anys. 17 E los fills de  
Ex 6,17  fills de Guersson, fills de Lleví,  foren: Llebim e Semeý per lurs cognisions. 
Ex 6,18  los fills de Caad, fills de Lleví,  foren: Aram e Asuar e Ebron e Boziball. E  
Ex 6,18  e Boziball. E los anys de Caad  foren CXXXIII. 19 E los fills de Merarí,  
Ex 6,19 los fills de Merarí, fills de Lleví  foren: Moholí e Mussí. Aquests tots foren  
Ex 6,19 foren: Moholí e Mussí. Aquests tots  foren los perentats de Lleví per les sues  
Ex 6,20  a ell Aron e Moysèn e Mariam. E  foren los anys de la vida de Amram CXXXVII 
Ex 6,21  anys. 21 E los fills de Ysaquar  foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E los fills  
Ex 6,22  e Sacrí. 22 E los fills de Ozibel  foren: Missael [*]. 23 E pres Aron muller  
Ex 6,24  e Thamar. 24 E los fills de Coré  foren Eser e Halcanà e Abisab. E aquests  
Ex 7,21  Mantinent tornaren en sanch, 21 e  foren morts tots los peixos qui éran en lo 
Ex 7,25  beura de la aygua del flum. 25 E  foren conplits VII dies que nostro Senyor  
Ex 8,13  segons la paraula de Moysèn, e  foren mortes les granotes de les cases e  
Ex 8,17  e ferí la polç de la terra, e  foren fets poys [*] per tota la terra de  
Ex 9,6  cosa aqueste en l’altre dia, que  foren morts tots los animals dels  
Ex 9,31  nostre Senyor. 31 Lo li e l’ordi  foren farits per ço con l’ordi espiguave  
Ex 9,32  32 mas lo forment e la espelta no  foren farits, cor terdans éran. 33 E axí  
Ex 10,14 tota la universa terra de Agipte, e  foren en totes les fins dels agipcians  
Ex 10,14  sens tot nombre, axí que no  foren tantes abans de aquell temps ne  
Ex 10,22 22 E stès Moysèn [*] vers lo cel, e  foren fetas tanebres horribles en tota la  
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Ex 12,41 fou CCCCXXX anys, 41 los quals com  foren conplits, en aquel matex dia axí  
Ex 14,21  la nit, e mès la mar en sech. E  foren les aygües depertides, 22 e intraren 
Ex 15,8  ona decorrech e estech, als abizos  foren rabblits enmig de la mar. 9 L’  
Ex 15,15  15 Ladonchs los prínseps de Edom  foren torbats, e los forts de Moab  
Ex 16,1  en lo XV dia del mes aprés que  foren axits de terra de Agipte. 2 E  
Ex 17,12  les mans, un deçà e altre dellà. E  foren ses mans alsades entrò al sol sa  
Ex 18,7  se ab paraules pasificables. E com  foren intrats en lo tebernacle, 8 comtà  
Ex 37,8  de l’altra part; los dos xerobins  foren en la sumitat de la claustra, 9  
Ex 37,15  barres féu de fust de setim, e  foren totes cubertes de or. 16 E los  
Ex 38,12 part qui reguordava devers occident  foren les cortines de L colzes, e X  
Ex 38,17  17 e los fonaments de les colones  foren de aram, e les colones e llurs  
Ex 38,17  e les colones e llurs corballons  foren [*] de argent [*]. 18 E féu la  
Ex 38,19  de la tenda. 19 E lurs colones  foren IIII, e lurs fonaments IIII, e lurs  
Ex 38,20  del tabernacla e de la cort entorn  foren de aram. 21 E aquests són los  
Ex 38,24  del santuari [*] fo ofert en dons  foren XXVIIII quintàs e DCCXXX scicles a  
Ex 38,26  C quintàs de argent, dels quals  foren fetes les colones del sentuari e la  
Ex 38,27 penjava lo vel de la claustra. 27 E  foren fets C fonaments a manera de pilars, 
Ex 38,28  [*] cascú. 28 E de Mª e DCCLXXV  foren fets los caps de les colones, los  
Ex 38,28  los caps de les colones, los quals  foren vestits d’argent. 29 E foren-hi  
Ex 38,29 quals foren vestits d’argent. 29 E  foren-hi oferts LXXIIMª e CCCC quintàs  
Ex 38,30 e CCCC quintàs de aram, 30 del qual  foren fets los fonaments de la intrade del 
Ex 40,31  E aprés que totes aquestes coses  foren complides, 32 la nuu cobrí lo  
Lv 8,13  ’l. 13 E com los fills d’ell  foren oferts, vestí’ls de guonelles de  
Lv 9,1  36 [*] 9,Tit Capítol VIIII 1 E com  foren complits VII dies, lo VIII dia  
Lv 9,20  20 posaren sobre los pits; e con  foren cremades en l’altar lo sèu, 21 e  
Lv 10,2  de nostre Senyor e cremà ells, e  foren morts devant Déu. 3 E dix Moysèn a  
Lv 18,27 faeren los conredós de la terra que  foren devant vosaltres e ensutzaren  
Lv 18,30 vullau fer ço que féran aquells qui  foren devant vosaltres, e no siau  
Lv 25,45  vosaltres o de aquells qui nats  foren en vostra terra: aquests haureu per  
Ex 38,26 anys e més, de DCIIIMªDL pesses. 26  Foren enperò C quintàs de argent, dels  
Lv 25,23  totstemps, car mia és, e vosaltres  forestés e conrehadós meus sou, 24 per què 
Ex 15,17  Senyor, lo teu santuari al qual  formaren les tues mans. 18 Lo Senyor  
Ex 9,32  e lo li ya metia fulles, 32 mas lo  forment e la espelta no foren farits, cor  
Ex 22,6  espigues al camp o guarbera de  forment o péxer, sertes aquell qui ha mès  
Ex 29,2  emperò tot açò faràs de farina de  forment. 3 E posar-ho-has en un  
Ex 34,22 en les primícies de la seguada dels  forments, e la festa cor jo’t rahamí en  
Ex 9,10  E ells pregueren de la sendra del  forn, e estant devant Farahó scampà  
Lv 2,4  con portaran sacrifici cuyt en lo  forn, axí con pans de sèmola, ço és a  
Lv 7,9  de sèmola qui serà cuyt en  forn e tot ço que serà cuyt en casola o en 
Lv 11,35  en caure de sobre, vulles que sia  forn, vulles que sien ferres de III peus,  
Lv 26,26  axí que X dones quoguessen en un  forn los pans e retran aquells a pes, e  
Ex 19,18  de aquell quaix axí com a fum de  fornal. Era lo munt a tots terribble, 19 e 
Ex 32,4 -ho de lurs mans e gità-hu en la  fornal, e féu-se’n un vadell fonadís. E 
Lv 17,7  les coses [*] ab les quals són  fornicades. Açò serà fur perdurabla en  
Ex 34,16  qui sarien fornicats no fessen  fornicar los fills de tos fills en llurs  
Lv 20,10  sanch d’él sia sobre ell. 10 »Si  fornicarà algú la muller de l’altre e  
Ex 20,14  dóna a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No  fornicaràs. 15 »No emblaràs. 16 »No faràs  
Lv 20,5  qui hauran consentit a ell perquè  fornicassen ab Maloch d’enmig de son  
Lv 20,6 encantadors e als ydolatres e haurà  fornicat ab ells, posaré la mia cara  
Ex 34,16  e puys, que aquells qui sarien  fornicats no fessen fornicar los fills de  
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Ex 34,15  forniqueràs ab llurs déus, cor si  forniquaves ab los lurs déus e adoraves  
Ex 34,15  ab nengú d’equelles ragions, ne  forniqueràs ab llurs déus, cor si  
Ex 1,9  de Yraell és ab nós, e és molt  fort. 10 Vanits e sapiam quant  
Ex 6,1 veuràs què faré a Farahó, car ab mà  fort m’enmenaré ells, e ab mà poderosa  
Ex 10,19  vent demantinent de occident molt  fort, e llevà’n los llegosts e gità’ls  
Ex 13,3  de case de servitut, cor ab mà  fort vos n’ha trets Déu de aquest loch  
Ex 13,9  tots temps en la tua bocha, cor ab  fort mà tregué a tu nostre Senyor de  
Ex 13,14 açò?”, tu respondràs a ells: “En mà  fort nos tragué nostre Senyor de terra de  
Ex 13,16  entre tos ulls, de açò que ab mà  fort te tregué nostre Senyor de Agipte. 17 
Ex 14,21  mà sobre la mar, menà Déu lo vent  fort bufant que bufàs tota la nit, e mès  
Ex 20,5  cor yo sóm lo Senyor ton Déu,  fort e gelós, qui vesit les iniquitats  
Ex 32,11 de Agipta, ab gran forteleza, ab mà  fort e poderosa? 12 ¿E diran los  
Ex 9,16  yo t’he pozat, que mostra a tu ma  forteleza e que sia racomtat lo meu nom en 
Ex 15,2  cavall ab son cavalcador. 2 La mia  forteleza e la mia lahor és en nostre  
Ex 15,11  dels forts és senblant a tu en  forteleza, ne qui és senblant a tu en  
Ex 15,13  e aportest aquell en la tua  forteleza en lo teu sant habitacle. 14 E  
Ex 32,11 lo qual has tret de Agipta, ab gran  forteleza, ab mà fort e poderosa? 12 ¿E  
Ex 32,18  respòs: –No és veu de resposta de  fortesa, ne veu de resposta de flaquesa,  
Ex 15,6  la tua destre és engrenahide en  forteza, e la tua destra, Senyor, ha  
Ex 14,10  aprés d’ells. E tameren-sa  fortment, e cridaren a nostre Senyor, 11 e 
Ex 15,11  grans. 11 Ssenyor, ¿qual dels  forts és senblant a tu en forteleza, ne  
Ex 15,15  de Edom foren torbats, e los  forts de Moab hagueren gran temor, e tots  
Ex 4,24 23 [*]” 24 E com anàs en son camí e  fos l’albergade, correch nostro Senyor e  
Ex 15,23  per ço fo covinent cosa que  fos apellat aquell loch Amaroch, ço és,  
Ex 34,29  e no sabia que resplendent  fos la sua cara per ço cor en companyia  
Ex 36,1  aquella que en lo ús del santuari  fos nessaçària, axí com nostre Senyor manà 
Ex 36,18  aram per conguoyir la tenda e que  fos fet de totes les XI una. 19 E féu  
Ex 39,3  d’or, e cusiren-les ab fill qui  fos entra blau e entra la porpra e entra  
Lv 11,45 a vós de terra de Agipta per ço que  fos a vós en Senyor. Sants serets, cor yo  
Lv 22,33  trets de la terra de Agipte perquè  fos a vosaltres en Déu. Yo sóm lo Senyor.  
Lv 25,38  a vosaltres la terra de Canahan e  fos Déu vostre. 39 »Si de pobresa destret  
Lv 26,44  perquè de tot sien destroÿts e que  fos trenquat lo meu pacte ab ells, car yo  
Lv 26,45  en presència de les gens perquè  fos Déu de ells. Yo sóm lo Senyor Déu.  
Ex 36,30  part per los angles, 30 per ço que  fosen VIII ensemps les taules e que  
Lv 13,21  no serà pus pregon del coyr e serà  fosqua, enclourà ell lo prevera per VII  
Ex 10,21  sobra tota la terra de Agipte, ten  fosques que a palpar [*]. 22 E stès Moysèn 
Lv 11,19  e la guanta 19 e lo flemench e la  fotge segons llurs genus, e pupuda e rata  
Ex 8,31  e a son poble, axí que no’n  fou vista una. 32 E fo enduraït lo cor de  
Ex 9,24  que anch nengun temps no’n  fou tante en tota la terra de Agipta [*].  
Ex 9,35  e los trons, anadí a peccat, 35 e  fou enduraït [*], e no lexà anar lo poble  
Ex 10,15 guardant e aguastant totes coses. E  fou menyade la herba tota de la universa  
Ex 12,30  serfs e tots aquells de Agipte, e  fou nade entre ells gran clamor en Agipte, 
Ex 12,40  fills de Ysrael faeren en Agipta  fou CCCCXXX anys, 41 los quals com foren  
Ex 14,5  lo Senyor. E faheren-ho axí. 5 E  fou desnunciat al senyor dels agipcians  
Ex 14,5  agipcians que lo poble fogia, e  fou trestornat lo cor de Faraó e dels  
Ex 16,24  los menà Moysèn, e no compodrí ne  fou trobat verma en aquell. 25 E dix  
Ex 27,8  faràs ell, axí com en lo munt te  fou mostrat. 9 »E faràs place o cort al  
Ex 36,6  no ofarís pus al santuari. E axí  fou sessat que no ofarien pus a le obra, 7 
Ex 36,13  e que fessen un tabernaccla, e  fou fet un tabernaccla. 14 E féu a manera  
Ex 37,16 com olles, culleres, giradores, tot  fou de or pur [*]. 17 E féu lo canalobra  
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Ex 38,4  a manera de arret, dejús aquesta  fou atressí [*] de aram [*]; 5 e féu a la  
Ex 38,24 e de lli tortís. 24 E tot l’or qui  fou despès en la obra del santuari [*] fo  
Ex 38,25  scicles a pes del santuari. 25 E  fou ofert de aquells qui trespassaren en  
Ex 39,19  que l’hossen no’s podia moura. E  fou fet axí com manà a ell nostre Senyor.  
Ex 39,31  manà nostre Senyor a Moysèn. 31 E  fou acabade tota la obra del tabernacla  
Lv 5,1  que ell ho oý o hu viu o hu  fou consent, si no ho denunciarà portarà  
Lv 10,16  era ofert per peccat, trobà’l, e  fou irat contra Alazar e Aytamar, qui  
Lv 19,4  girar a les ýdoles, ne déu de  fozina no fareu a vosaltres. Yo sóm lo  
Lv 6,21 la miytat per lo vespra. 21 La qual  fragiran en paella ab oli, e oferran  
Ex 21,2  a tu, e’n lo VII any axirà  franch de grat. 3 E ab aytal vestedura com 
Ex 21,5  e mos infants, e no vull axir  franch”, 6 offira son senyor a ell devant  
Ex 21,26  e destrovirà ell, los leix anar  franchs per l’uy que’ls haurà tret; 27 e 
Ex 21,27  senblantment los jaquesque anar  franchs. 28 »E si bou ferrà homa ab corn o 
Lv 19,20  abdosos e no morran, car no fonch  franqua. 21 Mas per lo seu delicta ofira  
Ex 7,1  senyor sobra Farahó, e Aron ton  frara serà ton perler. 2 Tu perlaràs totes 
Ex 7,2  que yo man a tu, e Aron ton  frara parlarà a Farahó que jequesqua los  
Ex 28,1  XXVIIIIº 1 »E tu acoste’t ton  frara Aron ab sos fills, d’enmig dels  
Ex 28,41  aquestes vestedures a Aron ton  frara e a sos fills ab ell, e a tots  
Lv 19,17  Senyor. 17 »Ne hauràs en oy a ton  frara en lo teu cor, mas publicament lo  
Lv 20,21  no deguda, car la verguonya de son  frara ha descuberta; sensa fills seran. 22 
Lv 25,14  d’ell, no’l destrengues lo teu  frara, mas segons lo comte de l’ayn  
Lv 25,25  25 »Si esent enpobrit lo teu  frara vendrà la sua posseció, e vendrà lo  
Lv 25,35  és. 35 »Si atendrit serà ton  frara e malalt de mans, rebràs aquell axí  
Lv 25,36  teu Déu, perquè pugua viura lo teu  frara envers tu. 37 La tua picúnia no  
Lv 25,39  de pobresa destret vendrà a tu ton  frara, no’l destrenyaràs de servitut axí  
Lv 25,47  e, vengut a meyns, vendrà’s ton  frara o a’lgú de son llinatge, 48 aprés  
Ex 1,6  Agipta. 6 E morí Josep e tots sos  fraras e tota la generació de aquells. 7 E 
Ex 4,14  -se ab Moysèn e dix: –Aron, ton  frare [*], conech yo que ell és bell  
Ex 10,23  23 enaxí que negú no veyha son  frare ne’s podia moura del loch en què  
Ex 28,2  2 E faràs vestadura santa a Aron,  frare teu, en glòria e honrament. 3 E tu  
Ex 28,4  faran vestiments sants a Aron, ton  frare, e a sos fills, per ço que  
Ex 32,27 de la albergada. Cascú mat muller o  frare o amich e proïsma seu.” 28 E féran  
Lv 16,2  a Moysèn e dix: –Parla a Aron ton  frare que no entra null temps en lo  
Ex 2,11  que fon crescut Moysèn, axí a sos  frares e viu lur aflicció. E havia un homa 
Ex 2,11 un homa agepcià qui batia un de sos  frares, qui era hebreu, 12 e guordà deçà e 
Ex 4,18 dix a ell: –Iré are e tornaré a mos  frares en Egipte, e veuré si encare són  
Ex 32,29  vós en vostres fills o en vostres  frares, per ço que do a vós benadicció. 30 
Lv 10,4  a ells: –Anats e prenets vostres  frares devant del santuari, e aportats-  
Lv 10,6  no isqua indicnació. E los vostres  frares e totes les cases de Yrael ploraran 
Lv 21,10  10 »Lo sacerdot mayor entre sos  frares, lo qual ab l’oli sant és untat lo 
Lv 25,46 -heu per a tostemps; e los vostros  frares [*] no’ls destrengueu per  
Lv 25,48  sa pot raembra; qualsevulla de sos  frares lo reembrà, 49 o son oncla de part  
Lv 26,37 los 37 e decauran cascú desobre sos  frares axí com fogint a batalles. Nengú de 
Lv 26,16 »Vezitar-vos-he lleugerament en  fratura e ardor, que consagesca los  
Lv 1,8 lo cap e tot ço de dins, axí com la  fraxura 9 e los budells e los peus, seran  
Lv 1,12  los menbres e lo cap e sa  fraxura, e pòsan-ho sobra llenya en  
Lv 8,20  per menbres, e lo cap e la  fraxura e lo sèu mès en lo foch, 21  
Ex 26,9  en lo treginat de la tende, en lo  front. 10 E faràs L anses o bagues en la  
Ex 28,38 sobraposada a la sàvena 38 sobra lo  front de Aron, e portarà les iniquitats d’ 
Ex 28,38  serà la landa tots temps en lo seu  front per ço que nostre Senyor sa tenga  
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Lv 8,9  -li la sàvena en lo cap, e en lo  frontal de aquella pozà la llàmina d’or  
Ex 8,3  e del teu poble, e en los teus  fronts, e en les tues relíquies dels teus  
Ex 1,7 de aquells. 7 E los fills de Yraell  fructificaren e cresquéran e germinaren e  
Ex 34,26  de Pasque. 26 »Les primícies del  fruyt de la terra oferràs en la casa del  
Lv 23,40 e pendreu a vosaltres lo primer dia  fruyt de arbre molt bell, e brots del  
Lv 25,21  a vosaltres lo VIè ayn, e farà  fruyt de III ayns, 22 e sembrareu l’ayn  
Ex 23,16  de l’ayn, com ajustaràs tos  fruyts del camp. 17 »III veguades en l’  
Lv 2,14  dons de les tues promícies de tos  fruyts a nostre Senyor, de les espigues  
Lv 19,23  plentats en aquella arbres portant  fruyts, llevar-n’heu los caps dels  
Lv 19,24  24 En lo quart ayn tots los  fruyts de aquells saran santificats  
Lv 19,25  25 e en lo V ayn mengereu los  fruyts ajustant los poms e fruyts que  
Lv 19,25  los fruyts ajustant los poms e  fruyts que aporten. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 22,28  sacrificade en un dia ab los seus  fruyts o fills. 29 »E si inmolareu víctima 
Lv 23,39  del mes setè, quant ajustareu los  fruyts de la terra, fareu festa del Senyor 
Lv 25,3  te vinya e colliràs los seus  fruyts, 4 e en lo VIIè any disapte serà  
Lv 25,15  d’ell; 15 segons lo conte dels  fruyts ho vendran a tu. 16 Quant més anys  
Lv 25,16  lo preu costerà, car lo temps dels  fruyts vendrà a tu. 17 No vullau aflagir  
Lv 25,19  19 e engendre a vosaltres los seus  fruyts, dels quals mengeu fins a  
Lv 25,20 si no sembrarem ni collirem nostres  fruyts?”, 21 donaré la mia benadicció a  
Lv 25,22  l’ayn VIIIè e mengereu los  fruyts fins al novèn ayn; entrò a tant que 
Lv 25,27  porà trobar, 27 seran comtats los  fruyts del temps que venut ho haurà, e ço  
Lv 25,37  ab uzura, ni sobresabundàncies de  fruyts no rasebràs, 38 car yo sóm lo  
Lv 26,4 terra engenrarà son brotament, e de  fruyts los arbres seran complits; 5 reebrà 
Lv 26,20  brotament ni los arbres no daran  fruyts. 21 »Si caminareu ni fareu lo  
Lv 27,30  terra, [*] dels blats, vulles dels  fruyts dels arbres, del Senyor són e a ell 
Lv 23,40 del palmer, e rams de arbre spes de  fulla, e sàlzer del torrent, e alegrar-  
Lv 26,36  los spaordirà lo so de la  fulla volant, e axí fogiran com si fogien  
Ex 9,31  l’ordi espiguave e lo li ya metia  fulles, 32 mas lo forment e la espelta no  
Ex 19,18  sobre ell ab foch, e puyave lo  fum de aquell quaix axí com a fum de  
Ex 19,18  lo fum de aquell quaix axí com a  fum de fornal. Era lo munt a tots  
Ex 20,18  veus de la botzina e veya lo munt  fumar, e per açò, de por, estigueren de  
Ex 19,18 reÿl del munt. 18 E tot lo munt [*]  fumave per ço devellà nostro Senyor sobre  
Ex 9,18  temps en Agipte, despuys que fo  fundade la terra entrò en aquest present  
Ex 12,14  Déu en les vostres generacions, en  fur de segla. 15 »E per VII dies menyarets 
Ex 12,17  aquest en vostres generacions en  fur perdurable. 18 E en lo primer mes, en  
Ex 13,10  tu guardaràs en aquesta manera lo  fur aquest en son temps, d’ayn en ayn. 11 
Ex 30,21  que per ventura no múyran. E serà  fur de setgla a ell e a se samensa per  
Lv 6,18  de Aron menyaran ella, e açò sia  fur per tostemps a vostres generacions de  
Lv 7,34  sacerdot, e als fills de aquell en  fur del Senyor, en lley perdurable a tot  
Lv 16,29  albergada. 29 »E açò serà a vós en  fur perdurabla: en lo mes VII, en lo Xè  
Lv 16,31  e aflegirets vostres ànimes a  fur de tostemps. 32 »E perdonarà lo  
Lv 16,34  pobbla. 34 »E açò serà a vós  fur llegítim e perdurabbla per ço que  
Lv 17,7  les quals són fornicades. Açò serà  fur perdurabla en aquells, e aquells qui  
Lv 11,29  axí com mostela e rata e talpa e  furó e cascun de aquests segons lurs  
Ex 15,8  palla, 8 e en l’esperyt de la tua  furor són ajustades les aygües. La ona  
Ex 22,24 d’ells, 24 e serà indignade la mia  furor, e ferré tu del coltell, e serà te  
Lv 26,28 e caminareu contra mi, 28 yo iré ab  furor contrària envers vosaltres e  
Ex 22,3  E si serà pres aquell qui farà lo  furt e no ha de què ho reta, ell deu esser 
Ex 22,12  no és tingut de retra. 12 E si lo  furt és atrobat, lo dan deu esser  
Lv 19,11  lo Senyor Déu vostre. 11 »No fareu  furt. No mantireu ni desseba nengú son  
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Lv 10,11  als fills de Ysrael tots los meus  fus que ha parlat Déu a ells per mà de  
Ex 7,19  terra de Agipte, axí en vaxells de  fust com de pedra”. 20 E fahéran-ho axí  
Ex 15,13  e la terra los ha devorats. 13 Tu  fust guovernador en la tua misericòrdia  
Ex 15,25  Senyor, e ell mostrà a ell un  fust; lo qual, com l’hach mès en les  
Ex 22,21  lo palegrí ni no l’afligiràs, cor  fust palegrí en terra de Agipte. 22 »No  
Ex 25,10  a le sua cultura. 10 »Arque de  fust de setim farets, la llongueza de  
Ex 25,13  en l’altre. 13 E feràs barres de  fust de setim, e cobriràs aquelles de or,  
Ex 25,23  de Ysrael. 23 »E faràs taule de  fust de setim, qui haurà II colzes de  
Ex 25,28  28 E les barres sien fetes de  fust de setim e sien cubertes d’or per  
Ex 26,15  stants devant lo tebernacla de  fust de setim, 16 de llonguesa de X  
Ex 26,26  taula. 26 »E faràs barres de  fust de sethim V, per tenir ferm les  
Ex 26,32  penyaràs devant IIII colones de  fust de setim, les quals seran cubertes d’ 
Ex 26,37 37 E faràs al cubertor V colones de  fust de setim, e seran cubertes d’or, e  
Ex 27,1  Capítol XXVIII 1 »E faràs altar de  fust de setim, lo qual haurà V colses de  
Ex 27,6  6 E faràs barres a l’altar de  fust de setim II, les quals cobriràs de  
Ex 30,1  per fer perfum de timiama, e de  fust de setim faràs ell, 2 e haurà de  
Ex 30,5 altar. 5 E aquelles barres faràs de  fust de setim e cobrir-les-has d’or.  
Ex 35,7 e pells de moltons vermelles [*], e  fust de setim, 8 e oli per inluminar e a  
Ex 36,20 20 E féu les pots del tabernacla de  fust de setim estans; 21 e era la  
Ex 36,31  a cascuna taula. 31 Féu barres de  fust de sethim, V per ço que contenguessen 
Ex 37,1  1 E féu Betseleel la arque de  fust de setim, e hach de llonch II colzes  
Ex 37,4  en cascun llats. 4 E féu barres de  fust de setim, les quals cobrí de or, 5  
Ex 37,10  a l’altra. 10 E féu una taula de  fust de sethim, e havia de llonch II  
Ex 37,15 portar. 15 E aquelles barres féu de  fust de setim, e foren totes cubertes de  
Ex 37,25  25 E féu un altar a le timiama, de  fust de sethim, e havia de cascun quadra I 
Ex 37,28  portar. 28 E les barres féu de  fust de sethim, e cobrí-les de llata d’ 
Ex 38,1  1 E féu altar de holocaust de  fust de sethim, e havia de cascun quadre V 
Ex 38,6 portar l’altar, 6 les quals féu de  fust de sethim e cobrí-les de llaunes de 
Lv 11,32  morts serà ensutzat, axí vaxell de  fust o vestiment o pels o salici o en  
Lv 14,4  los quals són lleguts de menyar, e  fust de sedra, vermell e hysop. 5 E  
Lv 14,6  6 e l’altre ocell pendrà ab lo  fust del sedra e la grana e l’hisop, tot  
Lv 14,49  de aquella prengua II pardals e  fust de sedra e grana e hysop. 50 E com  
Lv 14,51  aquell benyarà lo perdal viu e lo  fust e la grana e l’hisop, e en les  
Lv 14,52  vives, e ab lo pardal viu e ab lo  fust e ab la grana e ab l’hisop. 53 E com 
Lv 15,12  toquat sia trenquat, e si és de  fust, sia llevat ab aygua. 13 »E si serà  
Ex 31,5  prasioses, e de tota divercitat de  fusta. 6 E he donat a ell per companyó  
Ex 35,33  e entratallar pedres, e en obra de  fusta. E tot ço que pot esser trobat en  
Ex 38,23  del trip de Dan, qui era mestra de  fusta e de texir de blau e de porpra e de  
Lv 14,45  destrovida e les sues pedres e la  fusta e tota la universa pólvora sia  
Ex 25,5 de moltons [*] e pells vermelles, e  fusts de setim, 6 e oli a le llumanària e  
Ex 2,22 qual apellà Guarson dient: «Paragrí  fuy en terra stranya.» E puys hach-ne un 
Ex 18,3  Guersson dient [*]: «Estrany  fuy e palagrí en la terra aliena», 4 e l’ 
Ex 1,4 Zabulun, Benihamín, 4 Dan, Naptalí,  Gaad, Asser. 5 E foren totes les ànimes  
Ex 3,17  heteu e amoreu e pharizeu e eveu e  gebuseu, a la terra fluent de llet e de  
Ex 23,23  atheu e farizeu e cananeu e aveu e  gebuseu, als quals yo contrestaré. 24 No  
Ex 13,5  e dels amoreus e dels eveus e dels  gebuseus, los quals jurà a vostres pares  
Ex 33,2  e’ls faritzeus e’ls eveus e’ls  gebuseus, 3 e entres en terra fluent de  
Ex 34,11  e’ls faritzeus e los eveus e los  gebuseus. 12 E guarde’t que null temps ab 
Ex 20,5  yo sóm lo Senyor ton Déu, fort e  gelós, qui vesit les iniquitats dels pares 
Ex 6,5  e estranys. 5 Yo he oÿts los  gemegaments dels fills de Yraell, los  
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Ex 2,24  per lur servey. 24 E oý Déu lo lur  gemeguament e remembrà’s de la covinence  
Ex 29,42  e oferta perdurabla en les vostres  genaracions, a la porta del tabernacla del 
Ex 1,6  Josep e tots sos fraras e tota la  generació de aquells. 7 E los fills de  
Ex 3,15  aquest és lo meu memorial de  generació en generació.” 16 Vé e ajusta  
Ex 3,15  és lo meu memorial de generació en  generació.” 16 Vé e ajusta los vells de  
Ex 17,16  de Déu serà contra Amalech de  generació en generació. 18,Tit Capítol XIX 
Ex 17,16 serà contra Amalech de generació en  generació. 18,Tit Capítol XIX 1 E com oý  
Ex 20,5  fills en la terce e en la quarte  generació de aquels qui han oy a mi, 6 e  
Ex 34,7 de fills en la terça e en la quarte  generació. 8 E cuytà’s Moysèn, e encorbà  
Lv 20,5  sobre l’homa aquell e sobre [*]  generació, e tellaré aquell e tots aquells 
Lv 21,15  de son poble. 15 No mescla la  generació de son llinatge ab vulguar de la 
Lv 22,3  »Tot hom qui s’acostarà de vostre  generació en aquelles coses que  
Lv 23,42  dies. Tots aquells qui seran de la  generació de Ysrael habitaran en les  
Lv 25,41  ab sos fills e tornerà a le sua  generació e posseció de sos pares, 42 car  
Ex 12,14  dia en feste a Déu en les vostres  generacions, en fur de segla. 15 »E per  
Ex 12,17 guordarets lo dia aquest en vostres  generacions en fur perdurable. 18 E en lo  
Ex 12,42  dels fills de Ysrael en les lurs  generacions. 43 E dix Déu a Moysèn e a  
Ex 16,32  d’ell, e sia guordat a vostres  generacions per ço que coneguen lo pa que  
Ex 16,33  Senyor per estojar a les vostres  generacions. 34 E féu Aron axí con menà  
Ex 30,8 devant nostra Senyor en les vostres  generacions. 9 No posarets sobra aquell  
Ex 30,10  sobra aquell en les vostres  generacions. Sant dels sants és a nostro  
Ex 30,31  sarà sant a mi en les vostres  generacions. 32 Carn de homa no sia untade 
Ex 31,13  és entra mi e vós en les vostres  generacions, per ço que sapiats que yo sóm 
Ex 31,16 lo disapte e colguen aquell en lurs  generacions; açò és covinensa  
Lv 3,17 Senyor. 17 »Perdurabbla dret en les  generacions, en tots los vostres  
Lv 6,18  açò sia fur per tostemps a vostres  generacions de sacrifici al Senyor; tots  
Lv 7,36 Ysrael en raligió perdurable en les  generacions sues. 37 »Aquesta és la lley  
Lv 10,9  és perdurable en les vostres  generacions, 10 per ço que hajats sciència 
Lv 23,14  és per a tostemps en vostres  generacions e en totes habitacions  
Lv 23,21 Custum per a tostemps serà en totes  generacions e habitasions vostres. 22 »E  
Lv 23,31  tostemps a vosaltres serà en totes  generacions e habitasions vostres; 32  
Lv 23,41  serà per a tostemps en vostres  generacions. E en lo VIIè mes festa fareu  
Lv 24,3  a usance per a tostemps en vostres  generacions; 4 sobre canalobre molt net  
Ex 5,7  dient: 7 –D’equí avant no donets  gens de palla al poble per mesclar-la ab 
Ex 9,26  los fills de Ysrael, no’n caech  gens. 27 E tremès Farahó e apellà Moysèn e 
Ex 34,10  vists sobre la terra ne en negunes  gens, per ço que detriu lo pobla aquest  
Ex 34,24 Déu de Ysrael. 24 Com yo gitaré les  gens devant tu e axamplaré ton terma,  
Lv 5,11 aquella oli, ni ensens no n’hi pos  gens, cor per peccat és. 12 E lliura  
Lv 18,24  les quals són ensutzades totes les  gens universalment, les quals gitaré  
Lv 26,33  33 e vosaltres despergiré en les  gens e desenbaynaré aprés vosaltres la mia 
Lv 26,38  no porà. 38 Parireu entra les  gens, e la terra batallívol vos consumrà.  
Lv 26,45 terra de Agipta en presència de les  gens perquè fos Déu de ells. Yo sóm lo  
Ex 19,6  serets a mi en regna sacerdotal e  gent sante.” Aquestes són les paraules que 
Ex 32,10 ells, e deliré ells, e faré a tu en  gent gran. 11 E pregà Moysèn nostre Senyor 
Ex 33,13  reguorda aquest pobla e aquesta  gent. 14 E dix nostra Senyor: –La mia faç  
Lv 18,28  coses, axí com he vomitade la  gent qui és astada abans de vosaltres. 29  
Lv 21,15  son llinatge ab vulguar de la sua  gent, car yo sóm lo Senyor qui santifique  
Lv 11,14  14 e milà e voltor segons son  genus, 15 e tot corp negra e tot ocell de  
Lv 11,16 16 esturçs [*] e sperver segons son  genus, 17 e musol e òlibe e duch 18 e’l  
Lv 11,19 lo flemench e la fotge segons llurs  genus, e pupuda e rata panada. 20 »E totes 
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Lv 11,22  [*] axí com és bruguos segons son  genus [*]. 23 E qualquequal de les  
Lv 11,29  e cascun de aquests segons lurs  genus, 30 e dregó e serguentana e cameleon 
Lv 21,20  la cama o la mà, 20 si serà  geparut, si serà llaganyós, si haurà  
Lv 18,14  és. 14 »La verguonya de ton oncla  germà de ta mara no la descobriràs, ne t’ 
Lv 18,16  [*]. 16 »E [*] la muller de ton  germà no la manifestaràs, car verguonya és 
Lv 18,16  car verguonya és de ton  germà. 17 »La verguonya de la germana de  
Lv 20,17  e ella mirerà la verguonya de son  germà, cosa llega han feta e horribla;  
Lv 20,21  21 »Qui pendrà la muller de son  germà farà cosa no deguda, car la  
Lv 21,2  sobre pare e mara e fill e filla,  germà de sert 3 o germana verge la qual no 
Ex 2,7  és aquest infant. 7 E dix la  germana a la filla de Farahó: –Yré e  
Lv 18,9  de ton pare és. 9 »La legeza de ta  germana de part de para o de part de mara, 
Lv 18,11 qual ha engendrade ton para i és ta  germana, no la descobriràs. 12 [*] 13 »La  
Lv 18,13  12 [*] 13 »La verguonya de la  germana de ta mara no la descobriràs, que  
Lv 18,17  ton germà. 17 »La verguonya de la  germana de ta muller e da sa filla no la  
Lv 20,17  sia sobre ells. 17 »Qui pendrà sa  germana, filla de son para o filla de sa  
Lv 21,3  e fill e filla, germà de sert 3 o  germana verge la qual no és a marit  
Ex 2,4  la vora del flum. 4 E estech sa  germane de luyn per saber què seria fet d’ 
Lv 18,18  és de consanguinitat. 18 »La  germane de ta muller en la casa de les  
Ex 1,7 Yraell fructificaren e cresquéran e  germinaren e brotaren molt, e compliren la 
Ex 9,26  26 sols que en la terra de  Gessen, on éran los fills de Ysrael, no’n 
Lv 25,31  que si abans remuda no serà, en lo  gibileu ratornarà a son senyor. 32 »Les  
Lv 25,30  l’haurà rehemuda en l’ayn, serà  girade al comprador, e poseyrà aquella e  
Ex 27,3  ascudelles, e sos telladors e ses  giradores e sos ensencés, e totes ses  
Ex 37,16  la taula, axí com olles, culleres,  giradores, tot fou de or pur [*]. 17 E féu 
Lv 19,4  Senyor Déu vostre. 4 »No us vullau  girar a les ýdoles, ne déu de fozina no  
Lv 26,20  vostre treball serà en va, no  girminarà la terra brotament ni los arbres 
Ex 3,11  són yo, que vage a Farahó e que  git los fills de Yraell de Egipta? 12 E  
Lv 2,1  sèmola serà la sua oferta, e  git demunt ella oli, e posa-hy ensens, 2 
Lv 4,18  e lo romanent de la sanch  git prop lo fonament de l’altar dels  
Lv 4,25  de l’holocaust, e lo romanent  git al fonament de aquell. 26 E lo sèu d’ 
Lv 4,30  de l’holocaust, e lo romanent  git en lo fonament de aquell. 31 E pendràs 
Lv 4,34  dels holocausts, e lo romanent  git al fonament de aquell. 35 E prengua lo 
Lv 14,29 l’oli qui és en la sua mà sinestra  git sobra lo cap del purificat a perdonar  
Lv 16,14 sanch del tor e bany-hi son dit e  git-na VII vegades devant Déu devers lo  
Lv 16,19  sobre los corns de aquell, 19 e  git-ne VII veguades ab lo dit, e  
Ex 4,9  veu, prin de la aygua del flum e  gita-la en la terra, e les aygües que  
Ex 4,3  –Verga. 3 E dix nostre Senyor:  –Gita-le en terra. E ell le hy gità e  
Ex 4,3  –Gita-le en terra. E ell le hy  gità e tornà colobra, e fogí Moysèn devant 
Ex 7,10  axí com los havia manat Déu, e  gità Aron la verga devant Farahó [*], e  
Ex 10,19  fort, e llevà’n los llegosts e  gità’ls tots en la Mar Roya, axí que no  
Ex 32,4  Aron. 4 E pres-ho de lurs mans e  gità-hu en la fornal, e féu-se’n un  
Ex 32,19  e los balls, e fonch molt irat, e  gità les taules e trenquà aquelles al peu  
Lv 8,12  son bací per santificar ells. 12 E  gità oli sobra lo cap d’Aron e untà’l e  
Lv 8,24  les mans e dels peus; lo romanent  gità sobra l’altar entorn. 25 E lo sèu e  
Lv 8,30  sobre l’altar havia scampada, e  gità-la sobra Aron e sobre los  
Lv 9,9  e toquà’n lo corn de l’altar, e  gità lo romanent al fonament d’equell. 10 
Lv 11,34  los menyars que menyarets, si serà  gitada aygua demunt ells seran no nèdeus,  
Lv 14,45  e tota la universa pólvora sia  gitada fora de la posada en loch inmunda.  
Lv 12,5 no nèdea per II setmanes, entorn lo  gitament de les sues mèstrues, e estarà  
Lv 1,5 Aron, sacerdots, la sanch de aquell  gitant entorn de l’altar qui és devant la 
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Ex 22,31  mortes per altres bèsties, mas  gitar-les-hets als cans. 23,Tit  
Ex 29,7 de l’or santa sobra la sàvena, 7 e  gitar-li-has oli de untament sobra son 
Ex 29,16  E pendràs de la sanch de aquell, e  gitar-l’has sobra l’altar, 17 e puys  
Lv 1,16  de orient, en lo loch on solen  gitar les sendres. 17 E no destrovirà les  
Lv 4,12 albergade, en lo lloch net on solen  gitar les sendres [*]. 13 »Cor si tota la  
Lv 14,16  lo seu dit destra en aquell e  gitar-n’ha VII veguades contre lo  
Lv 14,27  benyar-hi-ha lo seu dit dret e  gitar-n’ha contra Déu VII veguades, 28  
Lv 14,40  llepra en les pedres, 40 farà [*]  gitar aquelles fora la ciutat en lloch  
Lv 14,41  farà raura dedins pertot, e farà  gitar la rahadura fora del pobla en lloch  
Lv 16,18  la sanch del tor e del cabrit e  gitarà aquella sobre los corns de aquell,  
Ex 29,12  teu dit, e lo romanent de la sanch  gitaràs prop del fonament del tabernacla.  
Ex 29,20  peus, e lo romanent de la sanch  gitaràs desobra l’altar entorn. 21 E  
Ex 6,1  m’enmenaré ells, e ab mà poderosa  gitaré ells de la terra sua. 2 E parlà  
Ex 23,29 e hateu abans que tu entres. 29 »No  gitaré ells devant la tua cara en un ayn,  
Ex 23,31  mans los habitadors de la terra e  gitaré aquells devant vós. 32 No faràs ab  
Ex 34,11  que vuy he manat a tu, e yo mateix  gitaré devant la tua faç los amoreus e’ls 
Ex 34,24  Senyor Déu de Ysrael. 24 Com yo  gitaré les gens devant tu e axamplaré ton  
Lv 18,24  les gens universalment, les quals  gitaré devant vostra presència, 25 de les  
Ex 7,12  per lurs encantamens [*], 12 e  gitaren cascú d’ells sa verga e tornaren  
Lv 9,24  viu açò, lloharen nostra Senyor e  gitaren-se sobre les cares llurs. 10,Tit 
Lv 10,5 vestits ab lurs guonelles de lli, e  gitaren-los defora axí com los fo menat. 
Ex 1,10  ’s barallassen ab nós, e que’ns  gitassen de la terra e que hy intrassen  
Ex 1,22  dient: –Qualque mascla nexerà, sia  gitat en lo flum, e si és fembra,  
Ex 15,1  és engranaÿt, cor ell ha  gitat en la mar lo cavall ab son  
Ex 15,21 tot gloriós e engranaït, cor ell ha  gitat en la mar lo cavall e lo  
Ex 18,10  e de la mà de Farahó, e qui ha  gitat lo seu poble de Agipte. 11 Are  
Ex 16,32  a vós en lo desert com vos haguí  gitats de la terra de Agipta.” 33 E dix  
Ex 18,8 Déu havia fet a Farahó, e com havia  gitats ells de la mà de Farahó e dels  
Ex 7,9 digues a Aron: “Prin la tua verga e  gite-la en terra devant Farahó”, e  
Ex 33,2  guihador lo meu àngell per ço que  gite’n los cananeus e’ls amoreus e’ls  
Lv 1,11  nostre Senyor, e los fills de Aron  giten la sanch de aquell sobra l’altar  
Lv 1,16  l’altar a la part de la ara, 16 e  giten lo guavaig e la ploma fora de l’  
Ex 32,24  or e aduguéran-lo a mi, e yo  gití aquell en lo foch, e axí’n aquest  
Ex 15,7 anemichs, 7 e en multitut de la tua  glòria has deposats los adversaris meus.  
Ex 16,7  de Agipte, 7 e al matí veurets la  glòria de nostre Senyor, cor ell oý lo  
Ex 16,10  en lo desert, e veus que la  glòria de nostre Senyor aparech en nuu. 11 
Ex 24,16  la nuu del munt, 16 e habità en la  glòria de nostro Senyor sobre Sinaý. E  
Ex 24,17  la spècia de nostre Senyor e de la  glòria sua quaix foch cremant en la  
Ex 28,2  santa a Aron, frare teu, en  glòria e honrament. 3 E tu perlaràs a tos  
Ex 29,43 de Ysrael e santificarà altar en ma  glòria. 44 E santificaré al tebernacla del 
Ex 33,18  18 E ell dix: –Mostra a mi la tua  glòria. 19 Respòs nostre Senyor: –Yo  
Ex 33,22  la pedra, 22 e com passarà la mia  glòria, yo posaré tu en lo forat de la  
Ex 40,32  lo tabernacla del testimoni, e la  glòria de nostra Senyor omplí aquell. 33 E 
Lv 9,6  Senyor: farets e aparrà a vós la  glòria d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t  
Lv 9,23  e banaÿren lo pobla. E aparech la  glòria de nostre Senyor en tota la  
Ex 33,16 tu, si no vas ab nós per ço que’ns  gloriagem desobra tots los pobles qui  
Ex 15,2  en salut. Aquest és mon Déu, e yo  glorificaré lo Déu de mon pare, e yo  
Ex 14,4  per ço que us pesseguèscan, e saré  glorificat en Farahó e’n tota la sua  
Ex 14,17  ço que perseguèscan a vós, e saré  glorificat en Farahó, e en tota la sua  
Lv 10,3  a mi, e devant tot lo poble seré  glorificat. E com ho oý Aron, callà. 4 E  
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Ex 15,21  dient: Cantem a nostro Senyor tot  gloriós e engranaït, cor ell ha gitat en  
Ex 15,1  Cantem a nostre Senyor, cor  gloriosament és engranaÿt, cor ell ha  
Ex 28,31  Senyor tostemps. 31 »E faràs la  gonella de lo ephot tota blave, 32 enmig  
Lv 16,4 un moltó en holocaust, 4 e vesta la  gonella de lli e bragues de lli per ço que 
Ex 3,1  ’ls. 3,Tit Capítol III 1 E Moysès  gordava e pexia les ovelles de Ytró son  
Ex 3,21  aprés açò lexarà vós. 21 E yo daré  gràcia al poble aquest devant los  
Ex 11,3  3 cor nostro Senyor darà la sua  gràcia al pobla devant los egepcians. E  
Ex 12,36 vestidures. 36 E donà nostre Senyor  gràcia al poble devant los agipcians, que  
Ex 33,12 faràs a saber per nom, e he trobade  gràcia devant tu. 13 Donchs, si yo trop  
Ex 33,13  tu. 13 Donchs, si yo trop are  gràcia devant tu, mostra a mi la tua faç  
Ex 33,13  faç per ço que yo sàpia tu e trop  gràcia devant tos ulls; reguorda aquest  
Ex 33,16 ne ton pobla, que haguéssem trobada  gràcia devant tu, si no vas ab nós per ço  
Ex 33,17  tu has perlada, cor tu has trobade  gràcia devant mi, e tu matex he conagut  
Ex 34,9 adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo trop  gràcia devant tu, prec-ta que entres ara 
Lv 7,12  la oferena serà per acostament de  gràcia, ofiren pans sens llevat salguats  
Lv 4,7  de l’altar de la timiama per fer  gràcies al Senyor, qui és en lo tabernacla 
Lv 7,13  sacrificarà ab lo sacrifici de les  gràcies per passifiquar, 14 dels quals  
Lv 22,29  »E si inmolareu víctima per retra  gràcies al Senyor perquè sia piadós, 30 en 
Ex 3,3 dix Moysèn: «Yo iré e veuré aquesta  gran visió, per què no crema la  
Ex 9,3  serà sobre los teus camps, e serà  gran pastelència sobre [*] los bous e les  
Ex 9,24  entra la pedruscade, e fo en ten  gran cantitat, que anch nengun temps no’n 
Ex 10,9  bous e ab tot nostre arnès, cor  gran festa és de nostre Senyor. 10 [*]  
Ex 11,3  los egepcians. E fonch Moysèn  gran baró maravallozament en terra de  
Ex 11,6  nats de les bèsties. 6 E serà  gran clamor en tota la universa terra de  
Ex 12,16  dia e al segon serà encare de  gran feste e solemnial, e’n lo dia VII  
Ex 12,30  de Agipte, e fou nade entre ells  gran clamor en Agipte, car no era nenguna  
Ex 12,38  fembres, 38 e companyes e mesclaye  gran qui pujà ab ells, e ovelles e bous e  
Ex 14,31 E vaeren los fills de Ysrael que ab  gran mà los havia Déu conbatuts contra  
Ex 15,15  e los forts de Moab hagueren  gran temor, e tots los estedans de Canahan 
Ex 18,11  poble de Agipte. 11 Are conech que  gran és lo Senyor nostre sobre tots los  
Ex 19,16  munt cobrint aquell. E fo oÿde veu  gran de botzines per esmayar, e tamé’s lo 
Ex 28,14  e II cadenes d’or net, la una ten  gran con l’altra, e faràs elles d’obre  
Ex 32,10  e deliré ells, e faré a tu en gent  gran. 11 E pregà Moysèn nostre Senyor son  
Ex 32,11  lo qual has tret de Agipta, ab  gran forteleza, ab mà fort e poderosa? 12  
Ex 32,21  que tu aportases sobra ell ten  gran peccat? 22 E ell respòs: –No s’  
Ex 32,25  despullats Aron per rahó de la  gran llegeza, per la qual cosa ell lo  
Ex 32,30  al pobla: –Vosaltres peccàs de  gran peccat. Yo puyaré a nostra Senyor e  
Lv 4,21  axí com lo primer vadell, cor per  gran multituts de peccats és. 22 »E si  
Lv 11,18  e duch 18 e’l signe, qui és ocell  gran com àguila, e la guanta 19 e lo  
Lv 20,12  ab sa nora, cadescú muyra, car  gran peccat han comès; la sanch llur sia  
Lv 21,18  o renquelós, de poquesa o asent  gran o nas tort, 19 si haurà trenquat lo  
Lv 23,27  dia de perdonansa sarà e de molt  gran festa [*], e aflegireu les vostres  
Lv 23,35  »Lo primer dia serà anomanat molt  gran e molt sant. Nenguna obra de servey  
Lv 23,36  al Senyor. Lo dia VIII serà  gran festa e molt santa; presentareu  
Lv 26,1  doladiç, ni títols redresareu, ni  gran pedra pozareu en vostre terra perquè  
Ex 25,4 arams, 4 e blau e porpre e color de  grana, e lli e cordovà e pells de cabres 5 
Ex 36,35 35 E féran la claustra de blau e de  grana e de color vermella e de lli tortís, 
Lv 14,6  pendrà ab lo fust del sedra e la  grana e l’hisop, tot açò benyaràs en la  
Lv 14,49  II pardals e fust de sedra e  grana e hysop. 50 E com haurà deguollat la 
Lv 14,51  lo perdal viu e lo fust e la  grana e l’hisop, e en les aygües vives  
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Lv 14,52  lo pardal viu e ab lo fust e ab la  grana e ab l’hisop. 53 E com haurà llexat 
Ex 26,1  de lli tortís e de blau color de  grane [*], e faràs varietat de obra [*]. 2 
Ex 28,6 e de color de blau e de porpre e de  grane, e de lli tortís, obra brodade, 7 de 
Ex 15,11  ne qui és senblant a tu en  granesa e en sentedat, terrible e llohable 
Ex 8,2  yo percudiré tots los térmens ab  granotes, 3 e bulliran tots los flums de  
Ex 8,3  3 e bulliran tots los flums de  granotes, e pugeran e muntaran en la tua  
Ex 8,4  pobla e a tos serfs entraran les  granotes.” 5 E dix Déu a Moysèn: –Digues a 
Ex 8,5 e encare sobre los estanys, e aduré  granotes sobra la terra de Agipta.” 6 E  
Ex 8,6 les aygües de Agipte, e puyaren les  granotes e cobriren tota la terra de  
Ex 8,8  –Preguats lo Senyor que tolgue les  granotes de mi e de mon poble, e yo  
Ex 8,9 ton poble per ço que pertèsquan les  granotes de tu e de la tua casa; mas  
Ex 8,11  nostre, 11 e pertir-s’han les  granotes de tu e de la tua casa, e dels  
Ex 8,12  Senyor per lo sonament de les  granotes que havia dit a Faraó. 13 E féu  
Ex 8,13  de Moysèn, e foren mortes les  granotes de les cases e de les viles e  
Ex 6,6  hebreus, [*] ab braç estès e ab  grans juýs, 7 e pendré vós a mi en poble,  
Ex 7,4  de Yraell, de terra de Agipte ab  grans juýs, 5 per ço que sàpien los  
Ex 9,4  bous e les ovelles.” 4 E féu Déu  grans maravelles entre les possecions de  
Ex 15,10  com a plom en les aygües  grans. 11 Ssenyor, ¿qual dels forts és  
Ex 15,14 habitadors de Philestim prengueren  grans dolors. 15 Ladonchs los prínseps de  
Lv 19,10 ni en le tua vinya los reÿms ne los  grans cahens no’ls colliràs, mas als  
Lv 23,37 del Senyor les quals apellareu molt  grans e molt santes. Presentareu en  
Lv 22,5  de participament, 5 e qui toquarà  graponant o nenguna cosa inmunda, lo  
Lv 11,46  vivents que’s moven en aygua e  graponen en terra, 47 per ço que sapiats e 
Ex 21,2 tu, e’n lo VII any axirà franch de  grat. 3 E ab aytal vestedura com hi entrà  
Ex 21,11  IIIs coses, llex-la hom de  grat anar meyns de moneda. 12 »E qui farrà 
Ex 36,2  saviesa, e encara aquells qui de  grat s’hi ofarien obrar, 3 lliurà a ells  
Ex 35,16  16 e la ara de l’holocaust, e la  gratadora de l’aram e ses perxes [*], e  
Lv 21,20  en los ulls, si ha continuada  gratella, si ha pruhige en lo cors, si  
Ex 15,16  e pahor vench sobre ells en la  grenesa del teu braç. Senyor, ells sien  
Lv 11,41  entrò al vespra. 41 »E tot ço que  grepona sobra la terra sia abominable a  
Lv 11,42  en menyar. 42 E qualquequal  grepona sobre lo pits e ha molts peus [*], 
Ex 18,26 poble tots temps, e ço que era molt  greu retornave a ell, e tota poque cosa  
Ex 7,14  dit Déu. 14 E dix Déu a Moysèn:  –Greu és lo cor de Farahó, que no vol  
Ex 23,18  de mon sacrifici. No romendrà lo  grex de la mia festa entrò al matí. 19 Les 
Ex 29,13 del tabernacla. 13 E pendràs tot lo  grex qui cobra los budells, e la ratela  
Ex 29,13  e la ratela del fetge, e lo  grex d’amdozos los royons, e d’equest  
Ex 29,22 e lurs vestedures. 22 »E pendràs lo  grex del moltó e la coha e la tela, e la  
Ex 29,22  fetge e amdosos los royons, e lo  grex qui és sobra ells, e la cuxa dreta,  
Lv 3,3  en oferta a nostra Senyor, lo  grex de la tela e lo grex tot qui dins ell 
Lv 3,3  Senyor, lo grex de la tela e lo  grex tot qui dins ell és 4 en abdós los  
Lv 3,9  devant nostre Senyor, e lo  grex e la coha complida endret de l’os,  
Lv 3,10 de l’os, 10 ab los ronyons e ab lo  grex que cobre lo ventra, e encara sobra  
Lv 3,10 llombles e sobra los ronyons tot lo  grex de dins pendràs, 11 lo qual pendran  
Lv 3,14  en past del foch del dimenge e lo  grex qui cobra lo ventre e [*] tots los  
Lv 3,15 aquells prop de la yllade, e tot lo  grex de dins, 16 pendrà lo sacerdot e  
Lv 3,17  en tots los vostres habitacles. Ni  grex ni sanch de tot en tot no mengerets,  
Lv 3,17  de tot en tot no mengerets, e lo  grex qui és entorn del pits e aquell qui  
Lv 7,3  altar. 3 E ofiren de la coha e lo  grex qui cobren les entràmenes 4 e abdozos 
Lv 8,25  25 E lo sèu e la coha e tot lo  grex qui cobre los ronyons e los budells  
Lv 11,18  qui és ocell gran com àguila, e la  guanta 19 e lo flemench e la fotge segons  
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Ex 26,6  la una a l’altre. 6 E faràs L  guanxos d’or ab què junyiràs les cortines 
Ex 39,16 cadenes d’or net en dobla, 16 e II  guanxos qui tanien los anells d’or, e  
Lv 23,11  al sacerdot, 11 lo qual alsarà la  guarba devant lo Senyor perquè sia piadors 
Lv 23,12  aquell. 12 E en aquell dia que la  guarba és santificada, serà tellat I  
Lv 23,15  en lo qual haveu presentade la  guarba de les promeyes per VII setmanes  
Ex 22,6  foch e trobarà espigues al camp o  guarbera de forment o péxer, sertes aquell 
Ex 3,8 heteu e amoreu e pharitzeu e eveu e  guarbuceu, 9 cor la clamor dels fills de  
Ex 12,24  cases per farir-nos. 24 Tu  guarda aqueste peraule llegítima a tu e a  
Ex 34,18  fonadís no fasses a tu, 18 mas  guarda la festa de l’alís. VII dies  
Ex 10,15 e cobriren tota la faç de la terra,  guardant e aguastant totes coses. E fou  
Ex 16,28 a Moysèn: –¿Entrò a quant no volran  guardar los meus manements ne la mia lig?  
Ex 22,10  aze o bou o ovella e tota bèstia a  guardar, e morrà e debeliterà o serà presa 
Ex 13,10  de Agipte. 10 Per la qual cosa tu  guardaràs en aquesta manera lo fur aquest  
Ex 21,36  corn hir o are ha IIIs dies e no  guardave aquell son senyor, sertes ell deu 
Ex 10,28  Moysèn: –Perteix-te devant mi, e  guarde’t que d’equí avant no veges la  
Ex 25,40  vaxells sien fets de aur pur. 40 E  guarde fes segons l’axemplar que és a tu  
Ex 34,12  e los eveus e los gebuseus. 12 E  guarde’t que null temps ab los habitadors 
Ex 2,9  E dix a ella la filla de Farahó:  –Guarde’l-ma bé, 10 cor ell ha la mia  
Ex 23,21 ·t men en lo loch que t’apella. 21  Guarde ell e ou la sua veu, e no’t vulles 
Lv 22,2  a Aron e als fills d’él que’s  guarden de aquelles coses qui són  
Ex 19,5  a mi. 5 Si are oyrets la mia veu e  guarderets la mia covinensa, serets a mi  
Lv 8,35  en lo tabernaccla observans les  guardes del Senyor [*], e siats remenbrans 
Ex 2,22  e infantà fill, lo qual apellà  Guarson dient: «Paragrí fuy en terra  
Ex 16,13  13 E fon fet vespra, e puyaren  guatles e cobriren tota la posade [*]. 14  
Lv 1,16  a la part de la ara, 16 e giten lo  guavaig e la ploma fora de l’altar, e le  
Ex 1,10  contra nós e’ns fessen  guerra, e que s’anadissen ab nostros  
Ex 6,16 fills de Lleví per lurs cognisions:  Guersson e Caad i Merarí. E los anys de la 
Ex 6,17  CXXXVII anys. 17 E los fills de  Guersson, fills de Lleví, foren: Llebim e  
Ex 18,3  quals la un de aquells era apellat  Guersson dient [*]: «Estrany fuy e palagrí 
Ex 32,23  a mi: “Fé a nós déus qui’ns  guien, cor Moysès, qui’ns aduig de terra  
Ex 33,2  daré aquella.” 2 E daré’t per  guihador lo meu àngell per ço que gite’n  
Ex 14,19  19 E moch-ce l’àngel de Déu qui  guihave le posade de Ysrael, e anà detràs  
Lv 1,12  e pòsan-ho sobra llenya en  guisa que ho crem lo foch; 13 emperò los  
Ex 35,23  vermella, ne blau, ne coyrs de  guodemessins e pèlls de cabres ne pells de 
Ex 28,4  que faran: hosen e efot, e pali e  guonella de lli estreta, e oral e braguer. 
Ex 28,33  33 E devall als peus de aquell  guonella, tot entorn, faràs magranes de  
Ex 28,39  d’ell. 39 »E estrènyer-s’ha sa  guonella de lli, e faràs sàvena de lli e  
Ex 29,5  los vestiments, ço és a saber, la  guonella del lli e lo pali de l’ephot e  
Ex 39,20 a ell nostre Senyor. 20 E féran una  guonella sobre lo ephot, de obra de  
Ex 39,23  magranes en l’estrema part de la  guonella entorn. 24 E los cascavells d’or 
Lv 6,10 matex altar. 10 E lo sacerdot vesta  guonella e bragues de lli sobre sa carn, e 
Ex 28,40 d’or. 40 E faràs als fills de Aron  guonelles de drap de lli, e faràs a ells  
Ex 29,8  de aquell, e aportar-los-has  guonelles de lli, e senyiràs bragués 9 a  
Ex 39,25  havia manat a Moysèn. 25 E faéran  guonelles de obra texida a Aron e a sos  
Lv 8,13  d’ell foren oferts, vestí’ls de  guonelles de lli e senyí a ells bragués e  
Lv 10,5  los axí com jeyen, vestits ab lurs  guonelles de lli, e gitaren-los defora  
Ex 22,7  a son amich moneda o vexella en  guorda e li serà enblat de casa, si lo  
Ex 27,12  12 E en lo llats de la cort qui  guorda devers occident serà una cortina de 
Ex 27,13 E en aquella anplesa de la cort qui  guorda a orient sia de L colzes, 14 en los 
Ex 6,12  oir; e donchs, com ma oirà Farahó?  Guorda con yo són ab los no sircuncisos  
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Ex 2,12 de sos frares, qui era hebreu, 12 e  guordà deçà e dellà, e viu que no hy havia 
Ex 4,31  los fills de Yraell e que havia  guordade la lur aflicció, e encorbaren-  
Ex 20,6 en millés, en aquells qui amen mi e  guórdan los meus manements. 7 »No pendràs  
Ex 3,6 E cobrí Moysèn sa faç, cor no podia  guordar contra Déu. 7 Al qual dix lo  
Lv 22,9  en ells. Yo sóm lo Senyor. 9  »Guordaran los meus manaments que no’s  
Ex 12,17 vostres hosts de terra de Agipte, e  guordarets lo dia aquest en vostres  
Lv 18,4  los meus juýs e los meus manaments  guordareu, e per aquells ireu. Yo sóm  
Lv 23,32  dia nou, del vespra fins al vespra  guordareu los disaptes vostres. 33 E parlà 
Ex 16,32  “Umplits un almut d’ell, e sia  guordat a vostres generacions per ço que  
Lv 13,51  VII dies, 51 e en lo VII dia sia  guordat: si comensarà esclatar la llepra o 
Ex 23,13  13 »Tot ço que he dit a vós  guordats, e no remembrets los noms dels  
Ex 19,12  tot lo poble entorn e diràs-los:  “Guordats-vos que no puyets al munt ne  
Ex 31,13  fills de Ysrael e digues a ells:  “Guordats-vos que’l disapte meu  
Lv 11,2  2 –Digats als fills de Ysrael:  »Guordats tot ço que he escrit per ço que  
Lv 19,3 e son para tema. »Los meus disaptes  guordau. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 4  
Lv 20,8  yo sóm lo Senyor Déu vostre. 8 »E  guordau mos manaments e feu aquells. Yo  
Lv 25,18  »Feu los meus manaments e mos juýs  guordau, e compliu aquells, perquè habitar 
Lv 18,5  ireu. Yo sóm Senyor, Déu vostra. 5  »Guordau les mies leys e juýs que faent l’ 
Lv 18,26  que vomita los seus habitadors. 26  »Guordau les mies costumes e lleys e juýs, 
Lv 18,28  vosaltres e ensutzaren aquella. 28  Guordau, donchs, que a vosaltres en  
Lv 18,30  perirà d’enmig de son pobla. 30  »Guordau los meus manaments. No vullau fer 
Lv 20,22  descuberta; sensa fills seran. 22  »Guordau les mies lleys e juýs e feu  
Lv 22,31  dia vinent. Yo són lo Senyor. 31  »Guordau mos manaments e feu aquells. Yo  
Lv 26,2  car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 2  Guordau mos disaptes e hajau tamensa a mon 
Ex 8,29  serfs e a son poble demà; enperò  guorde’t que d’equí avant no fallesques  
Ex 26,20  lo llats segon del tabernacla qui  guorde devers termuntana posaràs altres XX 
Lv 15,31  als fills de Ysrael que’s  guorden de llegeza e que no muyren en  
Ex 31,16  aquell dia obra morrà de mort. 16  Guorden los fills de Ysrael lo disapte e  
Lv 13,20  qual vege lo loch de la llepra, e  guorderà la carn altra [*] e los pèls si  
Ex 23,15  a mi per sengles anys farets. 15 E  guorderets la festa del pa alís; VII dies  
Ex 34,7  misericòrdias e vartader, 7 qui  guordes misericòrdias en millers, e  
Lv 22,4  són a mi entrò a tant que sia  guorit. Qui toquarà inmunda sobra cosa  
Ex 23,20  meu àngel que vage ab tu e que’t  guort en la via, e que’t men en lo loch  
Ex 8,22  yo faré maravelles en la terra de  Guossen, en la qual és lo meu poble, cor  
Ex 22,5  -ho en doble. 5 E si algú  guostarà camp o vinya ab foch, o hy  
Ex 15,13  terra los ha devorats. 13 Tu fust  guovernador en la tua misericòrdia en lo 
Ex 2,10  –Guarde’l-ma bé, 10 cor ell  ha la mia adobció en loch de fill. E ella  
Ex 2,14  14 E aquell respòs: –E qui t’ ha fet príncep ne jutge sobre nós?  
Ex 2,19  diguéran: –Un homa agepcià nos  ha defeses de les mans dels pastors, e  
Ex 4,11 –Qui féu la bocha de l’homa, o qui  ha fabregat lo sort o lo mut, o qui ha  
Ex 4,11 ha fabregat lo sort o lo mut, o qui  ha ratut lo veura al cech? ¿No hu he fet  
Ex 4,14  ab ell, e veurà tu e alegrar-s’ ha en son cor. 15 Tu parle ab ell e posa  
Ex 5,10 obres [*] e diguéran al poble: –Axí  ha dit Faraó: que no do a vós palla. 11  
Ex 7,16  “Lo Senyor, Déu dels hebreus, m’ ha tremàs a tu dient: Llexa anar lo meu  
Ex 8,1  8,Tit Capítol VIII 1 E dix Déu  ha Moysès: –Intra a Farahó e digues a ell: 
Ex 8,27  al Senyor Déu nostre axí com  ha manat a nós. 28 E dix Farahó: –Yo  
Ex 11,1  e aprés de açò llexar-vos- ha axir. 2 Digues, donques, are a tot lo  
Ex 12,25  Senyor és donador a vós, axí com  ha feta covinensa, vós observats totes  
Ex 13,3  de servitut, cor ab mà fort vos n’ ha trets Déu de aquest loch per ço que no  
Ex 13,11  la terra dels cananeus, segons que  ha jurat a tos pares que donarà aquella a  
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Ex 14,15 ço, callats vosaltres. 15 E dix Déu  ha Moysèn: –De què’t clames a mi? Parle  
Ex 14,16  mà sobre la mar, e depertir-s’ ha aquella per ço que íntran los fills de  
Ex 15,1  gloriosament és engranaÿt, cor ell  ha gitat en la mar lo cavall ab son  
Ex 15,6  forteza, e la tua destra, Senyor,  ha farits los anemichs, 7 e en multitut de 
Ex 15,10  esperrit és vengut, e la mar los  ha rabblerts e cuberts, e ells són  
Ex 15,12 Estanits la tua mà, e la terra los  ha devorats. 13 Tu fust guovernador en la 
Ex 15,21  tot gloriós e engranaït, cor ell  ha gitat en la mar lo cavall e lo  
Ex 15,27  teu. 27 E vengueren en Helim, on  ha XII fonts de aygües e LXX palmes, e  
Ex 16,4  cel, e axirà lo poble e colir-n’ ha cascú segons que haurà mester aquell  
Ex 16,8  matí pa en sadollament, per ço car  ha oÿdes vostres mermuracions; en los  
Ex 16,9  “Puyats devant lo Senyor, cor ell  ha oÿt lo vostro mermurament.” 10 E  
Ex 16,23 23 e ell dix-los: –Açò és açò que  ha perlat Déu: Lo repòs del disapte és  
Ex 18,10  –Beneÿt sia nostre Senyor qui us  ha desliurats de la mà dels agipcians e de 
Ex 18,10  e de la mà de Farahó, e qui  ha gitat lo seu poble de Agipte. 11 Are  
Ex 19,8 lo poble ensemps dient: –Tot ço que  ha perlat nostre Senyor farem. E com  
Ex 21,7  serventa, no axirà axí com lo serf  ha acustumat d’exir; 8 mas si desplaurà  
Ex 21,33  cavarà una sisterna e obrir-la- ha e no la cobrirà, [*] a’quella, caurà  
Ex 21,36 que’l bou farís del corn hir o are  ha IIIs dies e no guardave aquell son  
Ex 22,3  pres aquell qui farà lo furt e no  ha de què ho reta, ell deu esser venut. 4  
Ex 22,6  forment o péxer, sertes aquell qui  ha mès lo foch esmanerà lo dan. 7 »E si  
Ex 22,8  atrobat lo lladre, acostar-s’ ha lo senyor de la casa al jutge e jurerà  
Ex 22,27  de la carn de aquell, e no  ha alra en què’s dorme; e si’s clamave a 
Ex 24,3  les paraules que nostre Senyor  ha perlades farem. 4 E escriví Moysèn  
Ex 24,7  los quals digueren: –Tot ço que  ha perlat nostro Senyor ferem, e sarem  
Ex 26,13  del tabernacle, 13 e penyar-n’ ha de la una part un colze, e altra colze  
Ex 28,39 paguat d’ell. 39 »E estrènyer-s’ ha sa guonella de lli, e faràs sàvena de  
Ex 30,19 matràs aygua, 19 e llevar-se-n’ ha Aron e sos fills les mans e los peus 20 
Ex 32,7 dix: –Vé, devalla, cor lo teu pobla  ha peccat, lo qual adugist de terra de  
Ex 32,21  de Ysrael. 21 E dix a Aron: –Què  ha fet a tu aquest pobla, que tu aportases 
Ex 32,31  prec-ta per aquest pobbla que  ha fet peccat contra tu, per ço com han  
Ex 35,10  venga e fasa so que nostre Senyor  ha manat, 11 ço és a saber, lo tebernacla  
Ex 35,30  de Ysrael: –Veus que nostre Senyor  ha apellat lo nom de Beselehel, fill de  
Ex 35,31  nét de Hur, del trip de Judà, 31 e  ha complit ell de l’esperit sant de Déu e 
Ex 35,34  que pot esser trobat en farrer 34  ha donat en lo seu cor. E Holiap, fill de  
Ex Expl  fenex lo segon libra, lo qual  ha nom Èxodus. Lv Inc Comensa lo terç libra 
Lv 1,17  partirà aquella; e perfumar-n’ ha sobra l’altar ab la llenya qui és  
Lv 2,2 posa-hy ensens, 2 e portar-la- ha als fills d’Aron, sacerdots, dals  
Lv 3,16  pendrà lo sacerdot e cremar-ho- ha en foch sobra l’altar e fer-n’ha  
Lv 3,16  en foch sobra l’altar e fer-n’ ha perfum suau al Senyor. Tot lo sèu serà  
Lv 4,2  e de tots manements que’l Senyor  ha manat que no’s facen farà qualsevolrà: 
Lv 4,6 dit en aquella sanch e salpuscar-n’ ha VII veguades devant lo Senyor contra lo 
Lv 6,5 sinquena part més al senyor al qual  ha donat lo dan. 6 E per lo seu peccat  
Lv 6,11  de la albergada, e posar-les- ha en lo lloch net [*]. 12 »E lo foch crem 
Lv 10,11  de Ysrael tots los meus fus que  ha parlat Déu a ells per mà de Moysèn 12 E 
Lv 11,3  de la terra: 3 tot aquell qui  ha depertida la ungla e que remuch  
Lv 11,5  5 »E lo conill, qui ramuga e no  ha la ungla fesa, és no nàdeu. 6 »E la  
Lv 11,6  6 »E la llebra atrecí, remuga e no  ha la ungla feza. 7 »E lo porch, qui ha la 
Lv 11,7  la ungla feza. 7 »E lo porch, qui  ha la ungla feza, no ramuga. 8 »Les carns  
Lv 11,42 qualquequal grepona sobre lo pits e  ha molts peus [*], no’n mengets, car  
Lv 12,6  del testimoni e donar-ho- ha al secerdot, 7 qui ho ofira devant Déu  
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Lv 13,8  al prevera 8 e condepnar-l’ ha per inmunde, si a ell serà vist. 9 »E  
Lv 13,13 cobre tota la carn sua, jutyar-l’ ha per llepra nèdea per ço cor tota és  
Lv 13,17  ell lo secerdot e triar-l’ ha per munda. 18 »E la carn e la cotna en  
Lv 13,20  e si axí és, comdepnar-l’ ha per plaga de llepra qui serà nade en la 
Lv 13,45 ab lo caperó ensemps, e clamar-s’ ha al sacerdot 46 per totstemps, cor  
Lv 14,14  per la colpa, e posar-n’ ha en l’estrem de la orella dreta de  
Lv 14,16  dit destra en aquell e gitar-n’ ha VII veguades contre lo Senyor Déu, 17 e 
Lv 14,24  sester de l’oli, e llevar-los- ha ensemps, 25 e deguollarà l’enyell e de 
Lv 14,26  de l’oli del sister e pozar-n’ ha sobra la sua mà sinestra, 27 e benyar- 
Lv 14,27 sua mà sinestra, 27 e benyar-hi- ha lo seu dit dret e gitar-n’ha contra  
Lv 14,27  -ha lo seu dit dret e gitar-n’ ha contra Déu VII veguades, 28 e toquar- 
Lv 14,28  Déu VII veguades, 28 e toquar-n’ ha l’estrem de la orella dreta de aquell  
Lv 14,35  qui serà de casa e fer-ho- ha a saber al prevera e dirà: “Enquax  
Lv 15,6 al vespra. 6 E ci siurà allà on ell  ha segut, llevarà las sues vestedures, e  
Lv 15,9 al vespra. 8 [*] 9 E lo siti en què  ha sigut és inmunde. 10 E qualquequal  
Lv 15,16  axirà sament de coyt, llevar-s’ ha lo cors tot ab aygua, e serà inmunde  
Lv 15,18  ab què haurà jagut llevar-s’ ha ab aygua e serà no nèdeha entrò al  
Lv 16,21  lo cap de aquell, enviar-lo-n’ ha al desert per la mà de algun hom, 22 e  
Lv 16,22 de algun hom, 22 e portar-se-n’ ha lo cabrit sobra lo seu cap totes les  
Lv 18,11  de la muller de ton para, la qual  ha engendrade ton para i és ta germana, no 
Lv 18,19  ella vivent. 19 »A le dona qui  ha de sa flor no t’acostaràs, ni  
Lv 19,8  car la cosa sante del Senyor  ha potlluÿda, e perirà la ànima aquella d’ 
Lv 20,13  ab participació famanil, cadescú  ha fet coses que no són de parlar: de mort 
Lv 20,14  la mara d’ella, lleig peccat  ha obrat; tot viu sia cremat ab elles; no  
Lv 20,21  car la verguonya de son frara  ha descuberta; sensa fills seran. 22  
Lv 20,27  meus. 27 »Hom o dona en los quals  ha sperit de divinació, de mort muyra e ab 
Lv 21,1  sacerdots fills de Aron e direts  ha ells: »No s’ensutza lo sacerdot en los 
Lv 21,20  si haurà blanqura en los ulls, si  ha continuada gratella, si ha pruhige en  
Lv 21,20 ulls, si ha continuada gratella, si  ha pruhige en lo cors, si serà tranquat,  
Lv 21,23  ni s’acost a le are, car màcula  ha e ensutzar no deu lo santuari meu. Yo  
Lv 22,3  de Ysrael al Senyor en lo qual  ha inmundícia, perirà devant lo Senyor. Yo 
Lv 22,13  de son para. Nengú astranger no  ha llibertat de menyar. 14 »Ne qui mengerà 
Lv 22,14  cosa que mengerà, e donar-ho- ha al sacerdot al santuari. 15 »E no  
Lv 24,19  a nengú de son proïsma, axí com  ha fet axí sia fet d’ell: 20 trancadura  
Lv 24,21  21 »Qui matarà bístia, dar-n’ ha altra per aquella; qui farirà l’hom,  
Lv 25,26 26 emperò si lo propinqüe ni lo qui  ha venut la poceció lo preu per raembra no 
Lv 25,31 E si en la vila serà la casa que no  ha muralla, per dret de camps serà venuda, 
Lv 25,50  50 llevant del preu lo temps que  ha a pasar fins l’ayn del jubileu, e de  
Lv 26,35  de sa soladat, per tant con no  ha reposat en los vostres disaptes quant  
Lv 27,15  serà venuda, 15 e ci lo qui hu  ha promès la volrà rembra, donarà la  
Lv 27,19  que havia promès, afagir-hi- ha la sinquena part de la picúnia estimada 
Lv 27,23  jubileu, e donarà aquell qui aytal  ha votat al Senyor, 24 e en lo jubileu  
Lv 27,27  la estimació sua, e anedir-hi- ha la sinquena part del preu. E si rembra  
Lv 27,31  los seus delmes, anadir-hi- ha la quinta part de aquells. 32 Tots los  
Lv 27,34  34 Aquests són los manaments que  ha manat lo Senyor a Moysèn e als fills de 
Ex 22,25  a mon poble e al mesquí que  habita ab tu, no sies a ell axí com a  
Lv 25,6  e al llogater teu e al palagrí qui  habita ab tu; 7 a les bísties e bestiar  
Ex 24,16  cobrí’l la nuu del munt, 16 e  habità en la glòria de nostro Senyor sobre 
Ex 16,35  anys entrò que vingueren en terra  habitable, e aquest menyaren entrò que  
Ex 12,20  no menyarets en totes vostres  habitacions, e menyarets cosa aliza. 21 E  
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Lv 16,16  aquels enmig de les sorts de les  habitacions de aquells. 17 Nengun homa no  
Lv 23,3  Disapte del Senyor és en totes les  habitacions vostres. 4 Aquestes són,  
Lv 23,14  en vostres generacions e en totes  habitacions vostres. 15 »Comtareu, donchs, 
Lv 23,17  novell al Senyor 17 de totes  habitacions vostres: II pans de promeyes  
Ex 15,13 en la tua forteleza en lo teu sant  habitacle. 14 E los pobles puyaren e són  
Ex 15,17 munt de la tua haretat, al pus ferm  habitacle que tu, Senyor, has obrat,  
Ex 35,3  ensendràs foch en tots los vostros  habitacles en lo dia del disapte.” 4 E dix 
Lv 3,17  generacions, en tots los vostres  habitacles. Ni grex ni sanch de tot en tot 
Ex 15,14  pobles puyaren e són aÿrats, los  habitadors de Philestim prengueren grans  
Ex 23,31  E lliuraré en les vostres mans los  habitadors de la terra e gitaré aquells  
Ex 34,12  E guarde’t que null temps ab los  habitadors de aquella terra no feces  
Lv 18,25  vesitaré, que vomita los seus  habitadors. 26 »Guordau les mies costumes  
Lv 25,10 apellar-l’has Remició a tots los  habitadors de la tua terra, car ell és  
Lv 26,32 n’han los anamichs vostros com los  habitadors de aquella seran deperduts, 33  
Ex 33,16  desobra tots los pobles qui  habítan sobra la terra? 17 E dix nostre  
Ex 12,49  serà al nadiu e al palagrí e a l’ habitant entre vós. 50 E faeren los fills  
Lv 18,26  de aquestes abominacions, axí lo  habitant en la terra con lo conrrehador  
Lv 20,22  en la qual sou entradors e deveu  habitar. 23 No vullau caminar en les  
Lv 23,43  de vosaltres que en cabanes fiu  habitar los fills de Ysrael com los traguí 
Lv 25,18  guordau, e compliu aquells, perquè  habitar puguau en la terra sens tamensa  
Lv 13,46 cor llebrós és e no nèdeu; e aquest  habitarà tot sol fora de la albergada. 47  
Lv 19,33  Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 33 »Si  habitarà estranger en la vostra terra e  
Ex 23,33  ne ab lurs déus; 33 ne no  habitaran en la tua terra, per ço que per  
Lv 23,42 qui seran de la generació de Ysrael  habitaran en les casades de les cabanes,  
Ex 25,8 racional. 8 E feran a mi sentuari e  habitaré enmig de aquells, 9 entorn tota  
Ex 29,45  a mi axí com a sacerdots. 45 E  habitaré enmig dells fills de Ysrael e  
Lv 26,5  pa en sadollament, e sens pahor  habitareu en vostra terra; 6 daré pau en  
Lv 23,21  serà en totes generacions e  habitasions vostres. 22 »E aprés que  
Lv 23,31  serà en totes generacions e  habitasions vostres; 32 disapte de rapòs  
Lv 18,3  de la terra de Agipta on haveu  habitat no fareu; segons la custuma de la  
Ex 10,23  què era; mas en tots los lochs hon  habitaven los fills de Ysrael era lum. 24  
Lv 26,35  en los vostres disaptes quant  habitàveu en aquella. 36 »E los que de  
Ex 16,16 lo nombre de les vostres ànimes que  habiten en lo tebernacle, axí’n prenets.  
Lv 20,2  Ysrael: »[*] e dels estrangers qui  habiten en Ysrael, si nengú darà da sa  
Lv 22,18  de Ysrael e dels estrangers qui  habiten entra vosaltres e presentaran la  
Ex 2,22  fuy en terra stranya.» E puys  hach-ne un altra, lo qual apellà  
Ex 4,6  –Mit te mà en ton si. E com le hy  hach meza, trach-le’n massella blanca  
Ex 4,26  a mi.» 26 E lexà aquell pus que  hach dit «Novi de sanch a mi», per  
Ex 15,25  a ell un fust; lo qual, com l’ hach mès en les aygües, les aygües  
Ex 31,18  en lo munt de Senaý a Moysèn, com  hach complides aquestes peraules, IIs  
Ex 34,33  Déu en lo munt de Sinaý. 33 E com  hach complides ses peraules, posà’s  
Ex 37,1  la arque de fust de setim, e  hach de llonch II colzes e mig [*] d’  
Lv 8,15  corns de l’altar entorn. E com l’ hach sentificat, escampà la sanch en lo  
Lv 8,23  Aron e sos fills. 23 E com l’ hach deguollat Moysèn, pres la sanch de  
Lv 8,31  e sobre lurs vestiments. 31 E com  hach santificats ells e lurs vestiments,  
Lv 9,22  devant lo poble e banaý’ls. E com  hach axí complit les ofertes per peccat e  
Ex 2,6  véran l’infant qui plorava.  Hach-na piatat e dix: –Dels infants dels 
Ex 16,16  Culla de açò cascú aytant con n’ hage mester a menyar, un almut per cascun  
Ex 21,8  liurade, jaquesqua-la, mas no  hage poder de vendre-la a pobble estrayn 
Ex 22,16 »Si algú forcerà verja abans que l’ hage esposade [*] dormirà ab ella, farà a  
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Ex 27,14 colzes de la cortina de la un llats  hage III colones e atratants pilars. 15  
Ex 29,2  2 e pa alís e crespel en què no  hage llevat, que sia untat d’oli [*];  
Ex 29,40 de sèmola neta mesclade ab oli, que  hage masura IIIIª part de un sister, e vi  
Ex 30,9  posarets sobra aquell temiama que  hage altra composició, ne oferta ne  
Ex 30,9  ne oferta ne holocaust que  hage altra tenprament. 10 E pregarà Aron  
Ex 32,24  yo dix: “¿Qui és de vosaltres qui  hage aur?” E portaren or e aduguéran-lo  
Lv 2,11 sien meyns de llevat, axí que no hy  hage res de llevat ni de mel en ço que  
Lv 11,26 tro al sol post. 26 »Tot animal que  hage ungla fesa mas no serà departida e no 
Lv 13,24 és munda. 24 »Carn e cotne que foch  hage cremada e la senadura serà blanqua o  
Lv 14,21  e no porà haver ço que dit és,  hage un anyell per la colpa e ofir per ço  
Lv 15,12  12 E vaxell de terra que ell  hage toquat sia trenquat, e si és de fust, 
Lv 23,28  lo qual vos tornareu a Déu perquè  hage mercè lo Senyor de vosaltres. 29 Tota 
Ex 18,21  Déu, en los quals sia veritat, que  hagen en oy avarícia, e de aquells ordona  
Lv 11,23  de les volataries qui solament  hagen IIII peus, sinó aquestes que havem  
Lv 19,17 mas publicament lo reprèn perquè no  hages sobre aquell peccat. 18 No serques  
Ex 1,13  e crexien. 13 E los agepcians  hagueren en oy los fills de Yraell, e  
Ex 15,15 foren torbats, e los forts de Moab  hagueren gran temor, e tots los estedans  
Ex 19,14  al poble e sentificà aquell. E com  hagueren llevades lurs vestedures, 15 dix  
Ex 12,30  car no era nenguna casa en què no  hagués mort. 31 E cridà Farahó Moysèn e  
Ex 13,17  Senyor de Agipte. 17 E com Farahó  hagués jaquit lo poble, nostre Senyor no  
Ex 33,16  nós saber, yo ne ton pobla, que  haguéssem trobada gràcia devant tu, si no  
Ex 36,30 fosen VIII ensemps les taules e que  haguessen XVI colones de argent, II a  
Lv 8,27  e a sos fills. Los quals com ho  haguessen alçat devant Déu, 28 e ell pres  
Ex 16,32  menyar a vós en lo desert com vos  haguí gitats de la terra de Agipta.” 33 E  
Lv 27,24  havia venut e l’havia en poseció  hagut. 25 »Tota estimació dels sicles del  
Ex 12,11  los vostres llombres sien sints, e  hajats calzement en vostres peus, e bastó  
Lv 10,10  vostres generacions, 10 per ço que  hajats sciència de triar entra sant e no  
Lv 26,2  vostre. 2 Guordau mos disaptes e  hajau tamensa a mon santuari. Jo sóm lo  
Ex 28,34  magranes atresí, e en altra tira  haje cascavells d’or e magranes atressí.  
Ex 6,24 24 E los fills de Coré foren Eser e  Halcanà e Abisab. E aquests són los  
Ex 8,11 Senyor Déu nostre, 11 e pertir-s’ han les granotes de tu e de la tua casa, e 
Ex 12,7  de la sanch d’ell, e pozar-n’ han sobre cascuna porta e en los  
Ex 14,3  torbats en la terra, al desert los  han clozos.” 4 E yo endurahiré lo cor de  
Ex 20,5  la quarte generació de aquels qui  han oy a mi, 6 e fas misericòrdia en  
Ex 22,17  li donar la monede del dot lo qual  han custumat de pendre les vèrgens. 18  
Ex 32,8  via que mostrist a ells, cor ells  han fet a ci un vadell de scança, e han- 
Ex 32,8 han fet a ci un vadell de scança, e  han-lo adorat e han-li sacrificat, e  
Ex 32,8  de scança, e han-lo adorat e  han-li sacrificat, e han dit: “Aquests  
Ex 32,8  lo adorat e han-li sacrificat, e  han dit: “Aquests són los déus teus, de  
Ex 32,8  los déus teus, de Ysrael, qui t’ han tret de terra de Agipta.” 9 E altra  
Ex 32,31 ha fet peccat contra tu, per ço com  han fet a ells déu d’or. Perdona’ls  
Ex 35,35  serà son conpanyó, 35 car abdozos  han la siència per ço que fesen la obra  
Lv 1,7  de sos menbres, 7 posar-l’ han sobra l’altar del foch ab sos alcles  
Lv 1,13  ab aygua e sacrificar-ho- han sobra l’altar en holocaust, e açò és  
Lv 3,11  pendran los sacerdots e posar-l’ han sobra lo foch, e feran oferta a nostre 
Lv 7,34  de llurs oferenes, e dar-ho- han a Aron, sacerdot, e als fills de  
Lv 11,9  llegudes a vós: tots aquells qui  han ales ne esquates, axí en mar com en  
Lv 11,12  [*]. 12 Tots aquells qui no  han ales ne asquata en les aygües són  
Lv 15,32 32 Aquesta é la lley de aquells qui  han malícia de flux de sperma, e qui són  
Lv 15,33  ab fembra, 33 e de aquelles que  han de llur temps e qui soféran flux de  
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Lv 20,12  cadescú muyra, car gran peccat  han comès; la sanch llur sia sobre ells.  
Lv 20,17  verguonya de son germà, cosa llega  han feta e horribla; seran morts amendozos 
Lv 20,17  con llur llegesa la un de l’altre  han demostrada, e portaran lur iniquitat.  
Lv 24,14 tendes, e pozen tots aquells qui hu  han oït les sues mans sobre lo seu cap, e  
Lv 26,32  vostra terra. Espavantar-se-n’ han los anamichs vostros com los  
Lv 26,39  na romandran, entresquar-s’ han en lurs malvestats en la terra de sos  
Lv 26,40 se són capgirats e llunyats de mi e  han caminat per lo contrari a mi. 41  
Lv 25,46 haureu per asclaus, 46 e ab dret de  haratatge los rametreu als succeÿdors e  
Ex 15,17 ·ls plantaràs en lo munt de la tua  haretat, al pus ferm habitacle que tu,  
Lv 14,34  en casa de terra de vostra  haretat, 35 vendrà aquell qui serà de casa 
Lv 20,24 ells, la qual donaré a vosaltres en  haretat, terre corrent de llet e de mel.  
Ex 4,10  III dies yo no entendria ço que tu  has perlat. E he enpetxade la bocha, e só  
Ex 5,22  Senyor e dix: –Senyor, per què  has opramut lo teu poble, ne per què has  
Ex 5,22  opramut lo teu poble, ne per què  has tramès mi? 23 Cor per ço com yo sóm  
Ex 5,23  per ço que parlàs en lo teu nom,  has opremut lo teu pobla e no l’has  
Ex 5,23  has opremut lo teu pobla e no l’ has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E dix  
Ex 7,16  en lo desert; e entrò are no l’ has volgut oir. 17 E per ço vet què diu  
Ex 10,29  E respòs Moysèn: –Axí serà fet com  has perlat, cor d’equí avant no veuré la  
Ex 14,11  en lo desert, per morir? ¿Per què  has volgut fer açò, que’ns traguesses de  
Ex 15,7  7 e en multitut de la tua glòria  has deposats los adversaris meus. Tu  
Ex 15,16  poble sia passat, [*] lo qual tu  has remut. 17 Tu los metràs e’ls  
Ex 15,17 pus ferm habitacle que tu, Senyor,  has obrat, Senyor, lo teu santuari al  
Ex 16,3 menyàvem pa en sadollament. Per què  has menats nós en aquest desert, per ço  
Ex 19,23  puyar al munt de Sinaý, cor tu  has a ells testimoniayat e’ls has  
Ex 19,23  tu has a ells testimoniayat e’ls  has asquivats dient: “Posa térmens prop  
Ex 23,4  amich o aze arrant, retornar-l’ has a ell. 5 E si veuràs aze de ton amich  
Ex 23,5  trespasaràs oltre, mas aydar-l’ has a llevar ab ell. 6 No’t declinaràs en 
Ex 26,9  les altres. 9 E junyir-les- has de V en V, enaxí que la VI sia  
Ex 27,5  anells d’aram, 5 e posar-la- has sots la ara de l’altar, e serà la ret 
Ex 28,12  en aur [*]. 12 E posar-las- has sobre les spatlles de l’ephot, pedras 
Ex 29,3 farina de forment. 3 E posar-ho- has en un canestell, e ofarràs-ho; e lo  
Ex 29,7  sobra la sàvena, 7 e gitar-li- has oli de untament sobra son cap, e en  
Ex 29,8  consagraràs ell. 8 E acostar-t’ has a sos fills de aquell, e aportar-los 
Ex 29,8  fills de aquell, e aportar-los- has guonelles de lli, e senyiràs bragués 9 
Ex 29,12  la sanch del vadell, e posar-n’ has sobra lo corn de l’altar ab lo teu  
Ex 29,16  aquell, 16 e puxes deguollar-l’ has. E pendràs de la sanch de aquell, e  
Ex 29,16 de la sanch de aquell, e gitar-l’ has sobra l’altar, 17 e puys [*] pendràs  
Ex 29,17  pendràs sos peus, e pozar-los- has [*] sobra son cap, 18 e ofarràs tot lo 
Ex 29,20  la sanch de aquell, e posar-n’ has sobra lo tendrum de les orelles [*] de 
Ex 29,21  de l’untament, e espergir-la- has sobra Aron e sobre sos vestiments, e  
Ex 30,5  de fust de setim e cobrir-les- has d’or. 6 E posaràs, ell devant, l’  
Ex 30,36  E de açò pendràs e ratornar-ho- has en soptil pélvora, e posaràs aquella  
Ex 32,11  la tua ira contra lo pobla lo qual  has tret de Agipta, ab gran forteleza, ab  
Ex 33,17  Moysèn: –Yo faré la peraula que tu  has perlada, cor tu has trobade gràcia  
Ex 33,17  peraula que tu has perlada, cor tu  has trobade gràcia devant mi, e tu matex  
Ex 40,7  e lo tabernacla, e umplir-l’ has d’aygua. 8 E sircundiràs la entrada  
Ex 40,9 9 »E pendràs de l’oli e untar-n’ has lo tabernacla ab los seus vaxells per  
Lv 2,8  a nostre Senyor e lliurar-ho- has [*] als sacerdots. 9 E com aquell  
Lv 4,31  pasificables, e perfumar-n’ has sobra l’altar en odor de suavitat al  
Lv 25,10  l’ayn Lè, e apellar-l’ has Remició a tots los habitadors de la  
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Lv 25,36 prengues uzura d’ell ni pus que no  has donat. Tem lo teu Déu, perquè pugua  
Ex 23,28  la qual fitblerà aveu e cananeu e  hateu abans que tu entres. 29 »No gitaré  
Ex 16,4  e colir-n’ha cascú segons que  haurà mester aquell dia, per ço que yo’ls 
Ex 20,7 pendràs lo nom de Déu en va, cor no  haurà nostre Senyor per nèdeu aquell qui  
Ex 21,19  axí dels metges com del dan que  haurà sostengut. 20 »E qui farrà son serf  
Ex 21,26 leix anar franchs per l’uy que’ls  haurà tret; 27 e si trencarà dent de son  
Ex 21,29 serà quiti de açò; 29 mas si lo bou  haurà acustumat de fferir ab lo corn hir o 
Ex 21,29  de fferir ab lo corn hir o are  haurà III dies, e que son senyor ho sàpia  
Ex 22,4  4 E si serà trobat ab ell ço que  haurà anblat [*], o sia bou o aze o  
Ex 22,9  vestiments, sobra qualque cosa que  haurà perduda que dirà devant lo jutge, lo 
Ex 25,10  farets, la llongueza de aquella  haurà II colzes [*], e de enpleza I colze  
Ex 25,23  faràs taule de fust de setim, qui  haurà II colzes de lonch, e I colze d’  
Ex 25,34  34 E en la asta del canalobra  haurà IIII poms a manera de nous, e haurà  
Ex 25,34 haurà IIII poms a manera de nous, e  haurà en ells poms e flos, 35 e [*] sots  
Ex 26,5  5 En cascuna part de la cortina  haurà L anses, ço és, bagues, per ço que  
Ex 26,8 XII cortines, 8 la una de les quals  haurà XXX colzes de llonch e IIII de  
Ex 26,17 e mig. 17 E en lo llats de la taula  haurà II tornets, enaxí que una taula se  
Ex 27,1  altar de fust de setim, lo qual  haurà V colses de lonch e V d’ampla, axí  
Ex 27,1  V d’ampla, axí que sia quodrat, e  haurà III colzes d’alt. 2 E les torres  
Ex 27,11  llata d’argent. 11 E senblantment  haurà en lo llats de tremuntana una  
Ex 27,16  la antrade del palau o de la cort  haurà la cortina XX colzes, de blau e de  
Ex 27,18  seran d’eram. 18 E lo palau  haurà de longueza C colzes, e de ample L  
Ex 28,16  16 E faràs ell codrat en dobla, e  haurà I palm de llonch e altre palm d’  
Ex 30,2  e de fust de setim faràs ell, 2 e  haurà de llonch I colze, e altra d’ampla, 
Ex 30,2  d’ampla, axí que venga codrat, e  haurà d’alt IIs colzes [*] los seus  
Lv 6,2  que li serà feta en fe, e ell l’ haurà rahebuda e ell emblarà aquella, o en 
Lv 7,8  lo sacrifici de l’holocaust  haurà la pell de aquell, 9 e tot sacrifici 
Lv 11,4  4 E qualquequal remugarà e  haurà ungla, e no serà fesa, axí com lo  
Lv 11,10  menyarets. 10 E aquell qui no  haurà ales ne asquata, axí en les aygües  
Lv 11,21  anirà sobra IIII peus [*]  haurà llonguesa detràs per què saltarà  
Lv 11,33  en lo qual alguna cosa de aquelles  haurà astat serà ensutzat, e per amor de  
Lv 12,2 Ysrael e digues a ells: »Fembra qui  haurà consabut per sament, si infentarà  
Lv 13,7 és. 7 »E si aprés que’l prevera l’ haurà vist [*] la llepra crexerà e serà  
Lv 13,21  21 E si veurà lo prevera que no  haurà en ella cabel blanch, e ella no serà 
Lv 13,34  romanent, mundarà aquell, e com  haurà llevades ses vestadures serà nèdeu.  
Lv 13,45  de l’arbitra dels sacerdots, 45  haurà se vestimenta depertida e irá ab lo  
Lv 13,47  de llane o de lli que llebrós  haurà, 48 en stam o sots regiment de  
Lv 14,42  d’altres pedres del lloch on  haurà llevades aquelles, e ab altra brach  
Lv 14,48  departida de la casa, aprés que la  haurà axelbada, purificarà aquella pus li  
Lv 14,50  de sedra e grana e hysop. 50 E com  haurà deguollat la un pardal en un test  
Lv 14,53 ab la grana e ab l’hisop. 53 E com  haurà llexat anar lo pardal volar al camp  
Lv 15,18  17 [*] 18 E la fembra ab què  haurà jagut llevar-s’ha ab aygua e serà 
Lv 15,19  19 »E fembra qui de son temps  haurà flux de sanch al cap del mes, sia  
Lv 16,15 lo propisiatori a orient. 15 »E com  haurà deguollat lo cabrit per lo peccat  
Lv 16,20  fills de Ysrael. 20 »E aprés que  haurà mundat lo santuari e lo tabernacla e 
Lv 16,21  tots los peccats de aquells. E com  haurà feta la pregària sobre lo cap de  
Lv 16,26  sobra l’altar. 26 »E aquell qui  haurà llexat anar lo cabrit llevarà sos  
Lv 16,32  secerdot qui untat serà en lo qual  haurà untade le mà per ço que servesqua  
Lv 20,3  enmig de mon pobble, per tant con  haurà donat de la sua sament a Maloch e  
Lv 20,3  donat de la sua sament a Maloch e  haurà ensutzat lo meu santuari e haurà  
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Lv 20,3  e haurà ensutzat lo meu santuari e  haurà poluÿt lo meu nom sant. 4 La qual  
Lv 20,4 la mia senyoria, llexarà l’hom qui  haurà donat de la sament sua a Amaloch e  
Lv 20,6  als encantadors e als ydolatres e  haurà fornicat ab ells, posaré la mia cara 
Lv 20,10  la muller de l’altre e adulteri  haurà comès ab muller de son proïsma, de  
Lv 20,18  fembra en lo flux de sa porgació e  haurà descuberta llur legeza e ella haurà  
Lv 20,18 haurà descuberta llur legeza e ella  haurà uberta la font de la sua sanch,  
Lv 20,20  para o ab la muller de son oncla e  haurà descubert la sua verguonya e de sa  
Lv 21,9  si serà trobade ab mal acta e  haurà mal trectat lo nom de son Déu, ab  
Lv 21,17  de la tua sament per companyes qui  haurà màcula, no presenta pa al seu Déu 18 
Lv 21,19  o asent gran o nas tort, 19 si  haurà trenquat lo peu, si haurà tranquada  
Lv 21,19  19 si haurà trenquat lo peu, si  haurà tranquada la cama o la mà, 20 si  
Lv 21,20 serà geparut, si serà llaganyós, si  haurà blanqura en los ulls, si ha  
Lv 21,21  si serà tranquat, 21 nengú qui  haurà màcula de la sament da Aron no s’  
Lv 22,6  coses qui santifiquades són; e com  haurà llevat la sua carn ab aygua 7 e serà 
Lv 22,20  ovelles o de cabres; 20 si màcula  haurà, no la presenten ni serà acceptabla. 
Lv 22,22  no serà en ell. 22 Si serà orp, si  haurà trencat res, si haurà nafra catada,  
Lv 22,22  serà orp, si haurà trencat res, si  haurà nafra catada, si haurà clapes o  
Lv 22,22  res, si haurà nafra catada, si  haurà clapes o ronya o proïge, no  
Lv 22,24  pot peguar. 24 Tot animal lo qual  haurà neletats o llevats los botons no  
Lv 23,20  víctimes dels pasífichs. 20 E com  haurà llevat aquells lo sacerdot ab pans  
Lv 24,5  de aquella XII pans que cadescú  haurà II delmes, 6 dels quals de VI en VI  
Lv 24,20  Pendrà aytal faride o naffra com  haurà donada, aytal la sostendrà e de açò  
Lv 24,22  sia palagrí o de son proïsma qui  haurà peccat, car yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 25,27  los fruyts del temps que venut ho  haurà, e ço que restant serà retrà-hu al 
Lv 25,28  sua mà, ço és, lo preu per rembra,  haurà lo comprador ço que haurà comprat  
Lv 25,28  rembra, haurà lo comprador ço que  haurà comprat fins a l’any del jubileu,  
Lv 25,29  casa dins los murs de la ciutat  haurà llicència de rembra-la dins lo  
Lv 25,30  lo temps de un ayn. 30 E si no l’ haurà rehemuda en l’ayn, serà girade al  
Lv 27,2  de Ysrael e diràs a ells: »Hom qui  haurà fet promesa e de bona voluntat haurà 
Lv 27,2  fet promesa e de bona voluntat  haurà atorgat a Déu la sua ànima, sots  
Lv 27,15  part de la estima desobre e  haurà la casa. 16 »Lo qual si camp de la  
Ex 26,21  altres XX taules, 21 e aquestes  hauran entresí XL colones de argent, IIs a 
Ex 26,32  les quals seran cubertes d’or, e  hauran los caps daurats, e astaran sobre  
Ex 28,21  encastades per orde en aur. 21 E  hauran XII noms [*] en les pedres, sengles 
Ex 29,29  santes de què usarà Aron,  hauran los fills de aquell aprés d’ell  
Ex 30,14  Senyor. 14 E tots aquells qui  hauran de XX anys amont donarà lo preu tot 
Lv 7,33 sanch e lo sèu; e los fills de Aron  hauran en lur part la cama dreta. 34 E lo  
Lv 20,5 e tellaré aquell e tots aquells qui  hauran consentit a ell perquè fornicassen  
Lv 22,9  no múyran en lo santuari com l’ hauran ensutzat. Yo sóm lo Senyor qui  
Lv 26,43  per los lurs peccats per tant com  hauran meynspresat los meus juýs, e les  
Lv 26,43  los meus juýs, e les mies lleys  hauran viltingudes. 44 E enperò com seran  
Ex 13,12 en les tues ovelles, en qualquequal  hauràs mascle consegraràs al Senyor. 13 E  
Ex 23,3  e que’t desvinyes de veritat, 3 e  hauràs mercè del pobre en lo plet. 4 »E si 
Ex 29,9  en custuma del setgla. E aprés que  hauràs untades les mans de aquell, 10  
Ex 30,16  aminvarà. 16 E tota la moneda que  hauràs dels perdonaments dels fills de  
Lv 19,17  proïsma. Yo sóm lo Senyor. 17 »Ne  hauràs en oy a ton frara en lo teu cor,  
Ex 33,19  de nostre Senyor devant tu, e yo  hauré mercè de qui volré, e faré  
Lv 26,26 mans dels contraris, 26 e aprés que  hauré trenquat lo bastó de vòstron pa, axí 
Ex 12,14  farré la terra de Agipte. 14 E vós  haurets aquell dia en ramenbrance e  
Ex 16,23 al Senyor. Totes aquelles coses que  haurets obs demà, fets, e tot ço que  
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Lv 7,24 qui seran mortes per altres bèsties  haurets en vostros diversos usos, 25 e si  
Lv 18,28  en senblant manera no vomite com  haureu fetes semblants coses, axí com he  
Lv 19,23 »Quant serets entrats en la terra e  haureu plentats en aquella arbres portant  
Lv 23,10  en la terra la qual yo us donaré e  haureu saguades les messes, portareu los  
Lv 23,22  vostres. 22 »E aprés que  haureu saguades les messes de vostra  
Lv 25,45 nats foren en vostra terra: aquests  haureu per asclaus, 46 e ab dret de  
Lv 26,25  de la mia amistanse o pacte. E com  haureu acorriment en les siutats, tramatré 
Ex 14,5  e dix: –Què volen fer, ne què  havem fet? Per què llexàrem lo poble de  
Ex 29,41  la oferta, segons les coses que  havem dites, en odor de suavitat, 42 cor  
Lv 11,23  hagen IIII peus, sinó aquestes que  havem dites, llunyades sien de vós. 24 »E  
Ex 5,11  en qualque loch que vós na puscats  haver, e no us serà aminvat res de vostre  
Ex 12,4  serà menor en nombre que no puga  haver anyell, prenga ell son vesí qui és  
Ex 22,20  al diable, sia destroït. No deu  haver sacrifici sinó solament Déu. 21 »E  
Lv 14,21  21 »E si serà pobre e no porà  haver ço que dit és, hage un anyell per la 
Lv 14,32 lo sacrifici del llebrós qui no pot  haver totes coses en son abundament. 33 E  
Lv 25,43  a aquell per senyoria ni més  haver; tembràs tu lo teu Déu. 44 »Esclaus  
Ex 5,21  Farahó e devant sos serfs, cor vós  havets mès coltell en sa mà per ociura  
Ex 10,10 anar vós e vostres infans? ¿Per què  havets dupta, ne per què pensats mal? 11  
Ex 12,31 sacrificats a vostre Senyor axí com  havets dit. 32 Vostres ovelles e vostres  
Ex 12,32  e vostres bous prenets, axí com  havets dit e parlat. Anats-vos-en e  
Ex 19,4  a le case de Ysrael: 4 “Vós mateix  havets vist ço que he fet als egepcians,  
Lv 18,3  usance de la terra de Agipta on  haveu habitat no fareu; segons la custuma  
Lv 23,15 l’altra dia del disapte en lo qual  haveu presentade la guarba de les promeyes 
Ex 1,15 juÿes madrines –de les quals la una  havia nom Siporà e l’altra Phuà–, 16  
Ex 2,10 aquell Moysèn dient: «De la ayga l’ havia tret.» 11 E en aquells dies, aprés  
Ex 2,11  a sos frares e viu lur aflicció. E  havia un homa agepcià qui batia un de sos  
Ex 2,12  deçà e dellà, e viu que no hy  havia null hom, e aucís lo agepcià e  
Ex 2,13 ’s barallaven, e dix en aquell qui  havia lo tort: –Per què fers ton proÿsma?  
Ex 2,16  del pou. 16 E lo senyor de Median  havia VII filles, les quals vinguéran al  
Ex 4,30  les paraules que nostre Senyor  havia perlades a Moysèn e féu los senyals  
Ex 4,31  e conaguéran que nostre Senyor  havia visitats los fills de Yraell e que  
Ex 4,31  visitats los fills de Yraell e que  havia guordade la lur aflicció, e  
Ex 7,10 devant Farahó, e faeren axí com los  havia manat Déu, e gità Aron la verga  
Ex 7,13  de Faraó, e no oý aquells, axí com  havia dit Déu. 14 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 7,20  -ho axí Moysèn e Aron com los  havia manat Déu, e llevà la verga e farí  
Ex 7,22  cor de Farahó e no l’oý, axí com  havia menat nostre Senyor. 23 E tornà-ce 
Ex 8,12 per lo sonament de les granotes que  havia dit a Faraó. 13 E féu nostre Senyor  
Ex 8,15 en son cor e no oý aquells, axí com  havia dit [*]. 16 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 8,19 cor de Farahó e no oý ells, axí com  havia dit Déu a Moysèn. 20 [*] –Lleve’t  
Ex 9,12 cor de Farahó e no oý ells, axí com  havia dit Déu a Moysèn. 13 E dix Déu [*]:  
Ex 9,35  anar lo poble d’Irael, axí com  havia dit nostre Senyor [*]. 10,Tit  
Ex 12,28  los fills de Ysrael, [*] axí com  havia manat Déu a Moysèn e a Aron. 29 E fo 
Ex 12,50  faeren los fills de Ysrael axí com  havia manat Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n  
Ex 14,11 digueren a Moysèn: –Per aventura no  havia sapulcres en Agipte? ¿Per ço som  
Ex 14,31  fills de Ysrael que ab gran mà los  havia Déu conbatuts contra aquells. Temé  
Ex 16,18  cadehú ne justave segons que n’ havia master a son menyar. 19 E dix Moysèn 
Ex 17,1  en Rabidim, en lo qual loch no  havia aygua que begués lo poble. 2 E  
Ex 17,16  16 que solament la mà de Déu l’ havia desliurat, e la batalla de Déu serà  
Ex 18,1 Median, sogre de Moysèn, tot ço que  havia fet nostre Senyor a Moysèn e a Yrael 
Ex 18,1  a Yrael poble seu, axí com Déu los  havia trets de Agipte, 2 pres Sitporà  
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Ex 18,2  muller de Moysèn, la qual ell  havia jaquide, 3 abdós fills de aquells,  
Ex 18,4  en la terra aliena», 4 e l’altra  havia nom Aliàtzer, e dix: «Déu de mon  
Ex 18,8  Moysèn a son sogre tot so que Déu  havia fet a Farahó, e com havia gitats  
Ex 18,8  que Déu havia fet a Farahó, e com  havia gitats ells de la mà de Farahó e  
Ex 18,8 esdevengut a ells en lo camí, e com  havia a ells nostre Senyor deslliurats. 9  
Ex 18,9  per amor de tots los béns que Déu  havia fets a Ysrael, e com los havia  
Ex 18,9  Déu havia fets a Ysrael, e com los  havia desliurats de la mà dels agipcians,  
Ex 19,7  e dix-los totes les peraules que  havia dites Déu que digués a ells. 8 E  
Ex 21,3  hi entrà e ab aytal n’isque. E si  havia muller, sa muller isque ab ell  
Ex 24,8 obadiens. 8 E ell pres la sanch que  havia reservade e escampà-la sobre lo  
Ex 32,14  nostre Senyor, e no féu lo mal que  havia perlat contra lo seu pobla. 15 E  
Ex 32,25 pobla era despullat, per ço cor los  havia despullats Aron per rahó de la gran  
Ex 34,4  en lo mont de Senaý, axí com li  havia manat nostra Senyor, e portà ab si  
Ex 34,29 la sua cara per ço cor en companyia  havia perlat ab nostre Senyor. 30 E com lo 
Ex 34,32  Ysrael, als quals manà tot ço que  havia oït de Déu en lo munt de Sinaý. 33 E 
Ex 35,23 tot ho ofariren a Déu. 23 E si nagú  havia †quassats†, ne porpre e color  
Ex 35,29  dons de què fessen la obra que  havia manada nostre Senyor per mà de  
Ex 36,2 a tots los hòmens ensemps als quals  havia Déu donade saviesa, e encara aquells 
Ex 36,9  obra brodada, 9 de les quals la un  havia de llonch XXVIII colzes e de ampla  
Ex 36,15  lo traginat del tabernaccla, 15 e  havia cascuna de lonch XXX colzes, e IIII  
Ex 36,22  22 II encastadures –uns tornets–  havia en cascuna de les posts per ço que  
Ex 36,23 del tabernaccla. 23 De les quals n’ havia XX de plage de migjorn contra  
Ex 37,6  claustra tot entorn de pur aur, e  havia de llonch II colzes e mig, e I colze 
Ex 37,10  féu una taula de fust de sethim, e  havia de llonch II colzes, e d’ampla un  
Ex 37,12  pur tot entorn, 12 en la qual orla  havia corona e cercla tot d’or [*], tot  
Ex 37,12 ampla de IIII dits, e sobra aquella  havia altra corona d’or. 13 E féu anells  
Ex 37,18 poms e flos, 18 VI en cascun llats,  havia III canons, IIIs d’una part e IIIs  
Ex 37,19  d’una part e IIIs d’altra. 19 E  havia en cascun canó tres poms a manera de 
Ex 37,19  e ab liris; e en l’altra canó  havia atressí III poms a manera de nou, ab 
Ex 37,20  canalobra. 20 E en la cana d’él  havia IIII poms a manera de nous, ab flos  
Ex 37,25  a le timiama, de fust de sethim, e  havia de cascun quadra I colze, e d’alt  
Ex 38,1  de holocaust de fust de sethim, e  havia de cascun quadre V colzes, e III d’ 
Ex 38,18 e de color vermella e lli tortís, e  havia de llonch XX colzes, e d’alt V,  
Ex 38,22 manement de Moysèn, axí com Déu  havia manat a ell, 23 junyint a ell per  
Ex 39,5  de aquelles matexes colós, axí com  havia manat nostre Senyor a Moysèn. 6 E  
Ex 39,17  e venguéran tro al muscla, e aquí  havia un anell d’or, 18 e de aquell anell 
Ex 39,21  la sobirane part contra lo mig, e  havia orla entorn per ço que no s’  
Ex 39,24  a Déu, axí com nostre Senyor  havia manat a Moysèn. 25 E faéran  
Ex 39,31  los fills de Ysrael tot ço que  havia manat nostre Senyor a Moysèn. 32 E  
Ex 39,43  coses éran acabades axí com  havia manat a ell nostre Senyor. Ex 40,Tit 
Ex 40,27  e sacrificis, axí com Déu  havia manat. 28 E mès lo pitxell; stech  
Lv 8,9  or consagrade en santificació, axí  havia manat a ell nostre Senyor. 10 E  
Lv 8,13  e posà en ells mitra, axí com  havia manat nostre Senyor. 14 E portà un  
Lv 8,17  defora l’albergada, axí com li  havia manat nostre Senyor. 18 E ofarí un  
Lv 8,21  de suau odor al Senyor, axí com  havia manat a ell. 22 E sacrificà I ariet  
Lv 8,24  e pres de la sanch de l’ariet que  havia degollat, e toquà’ls en lo estrem  
Lv 8,29 la consagració en part sua, axí com  havia manat a ell lo Senyor. 30 E pres l’ 
Lv 8,30  e la sanch que sobre l’altar  havia scampada, e gità-la sobra Aron e  
Lv 24,10 de una dona de Ysrael que engendrat  havia de un hom agipcià entra los fills de 
Lv 24,23  de Ysrael, e aduguéran aquell qui  havia blesmat fora les tendes e ab pedres  
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Lv 24,23  faéran los fills de Ysrael axí com  havia manat lo Senyor a Moysèn. 25,Tit  
Lv 27,19  si volrà rembra aquell lo camp que  havia promès, afagir-hi-ha la sinquena 
Lv 27,20  serà venut, ultra lo qui l’ havia [*] no’s porà, 21 car com vendrà lo 
Lv 27,24  ratornarà al primer senyor qui l’ havia venut e l’havia en poseció hagut.  
Lv 27,24  senyor qui l’havia venut e l’ havia en poseció hagut. 25 »Tota estimació 
Ex 39,14  éran encastades en or [*]. 14 E  havie-hy XII pedres entellades, on éran  
Ex 2,23  de Yraell per raó del treball que  havien en la obra, e cridaren. E lur crit  
Ex 16,21  matí sengles quarts, aytant con na  havien master a lurs obs, e con se llevave 
Ex 32,20  del munt. 20 E pres lo vadell que  havien fet e cremà’l en foch e molch-lo 
Ex 36,13 per les bagues de les cortines, que  havien cascuna L anses, e axí a cade llats 
Ex 1,18  açò que no volets fer ço que jo us  he manat, cor vós raservats los infants?  
Ex 2,9  -lo’m, e yo lloguar-te-n’ he. E pres-lo la mara e nodrí l’infant  
Ex 3,8  dels egepcians, e aportar-los- he de aquesta terra en terra bona e  
Ex 4,10  entendria ço que tu has perlat. E  he enpetxade la bocha, e só tart de bocha  
Ex 4,11  ha ratut lo veura al cech? ¿No hu  he fet yo açò? 12 Donchs, are vé e yo saré 
Ex 4,12  en la tua bocha, e ensenyar-t’ he què perlaràs. 13 E aquell dix: –Prec- 
Ex 4,21  Agipta, vejes tots senyals que t’ he mostrats e que he posats en la tua mà,  
Ex 4,21  senyals que t’he mostrats e que  he posats en la tua mà, e faràs aquells  
Ex 6,5  foren peragrins e estranys. 5 Yo  he oÿts los gemegaments dels fills de  
Ex 7,1  1 Dix Déu a Moysèn: –Vet que yo t’ he ordonat senyor sobra Farahó, e Aron ton 
Ex 9,16  terra. 16 E per amor de açò yo t’ he pozat, que mostra a tu ma forteleza e  
Ex 9,27  Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo  he peccat are, e nostre Senyor és just, e  
Ex 10,1  a Moysèn: –Entra a Faraó, cor yo  he enduraït lo seu cor e de sos serfs per  
Ex 10,2  Agipte, e los meus senyals que yo  he fets en ells, sapiats que yo sóm lo  
Ex 10,16  Moysèn e Aron e dix a ells: –Yo  he peccat a nostre Senyor Déu vostre e  
Ex 16,12  E perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo  he oït lo mermurament dels fills de  
Ex 19,4  4 “Vós mateix havets vist ço que  he fet als egepcians, ne com vos he  
Ex 19,4  he fet als egepcians, ne com vos  he portats sobre alles de àguilas, e fiu  
Ex 20,22  de Ysrael: “Vós oïts que del cel  he perlat ab vós. 23 No farets Déu d’  
Ex 23,13  o estrayns. 13 »Tot ço que  he dit a vós guordats, e no remembrets los 
Ex 23,22  la veu de aquell e faràs ço que  he perlat, yo saré anemich de tos  
Ex 23,23  mon àngel devant tu, e amenar-t’ he a’moreu e atheu e farizeu e cananeu e  
Ex 28,3  tos [*] savis de cor, los quals yo  he umplit de spirit de saviesa, que facen  
Ex 29,35  són. 35 »Totes les coses que  he manades a tu, faràs sobra Aron e sos  
Ex 31,3  nét de Hur, del trip de Judà, 3 e  he umplit ell de l’esperit de Déu e da  
Ex 31,6  e de tota divercitat de fusta. 6 E  he donat a ell per companyó Holiab, fill  
Ex 31,6  que fessen totes les coses que yo  he manades a tu: 7 lo tebernacla de  
Ex 32,34  vé e digues en aquest pobla ço que  he dit a tu: Vet que lo meu àngel irà  
Ex 33,12 que’ls ma faràs a saber per nom, e  he trobade gràcia devant tu. 13 Donchs, si 
Ex 33,17  gràcia devant mi, e tu matex  he conagut per nom. 18 E ell dix: –Mostra  
Ex 34,11 fahedor. 11 »Observa tot ço que vuy  he manat a tu, e yo mateix gitaré devant  
Lv 11,2  de Ysrael: »Guordats tot ço que  he escrit per ço que sia vostra Déu.  
Lv 17,14  tota carn en la sanch és. E per ço  he dit als fills de Ysrael: La sanch de  
Lv 18,28  fetes semblants coses, axí com  he vomitade la gent qui és astada abans de 
Lv 19,36  Yo sóm lo Senyor Déu vostre qui us  he trets de terra de Agipta. 37 »Servau  
Lv 20,23  aquestes coses faeren, de què les  he abominades. 24 E a vosaltres parle:  
Lv 20,24  Yo sóm lo Senyor Déu vostra, qui  he saperat a vosaltres dels altres pobles. 
Lv 20,25  moven en la terra que a vosaltres  he mostrat de esser potluades. 26 »Sereu  
Lv 20,26  yo sóm sant. Yo sóm lo Senyor, e  he-us saparats dels altres pobles perquè 
Lv 22,33 qui santifique a vosaltres, 33 e us  he trets de la terra de Agipte perquè fos  
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Lv 25,38  yo sóm lo Senyor Déu vostre qui us  he aduyts de la terra de Agipta perquè  
Lv 25,42  42 car mos esclaus són, yo’ls  he tret de la terra de Agipta, no vendran  
Lv 25,55 tots los fills de Ysrael, los quals  he trets de la tera de Agipta. 26,Tit  1  
Lv 26,13 Yo sóm lo Senyor Déu vostre, qui us  he tret de la terra dels agipcians perquè  
Lv 26,13  perquè no servíceu a ells, qui  he trencades les cadenes de vostros caps  
Lv 26,16  faré a vosaltres: »Vezitar-vos- he lleugerament en fratura e ardor, que  
Lv 26,18  axí no obayreu a mi, anadir-hi- he les iniquitats vostres a VII dobles per 
Lv 26,24  per lo contrari, e farir-vos- he VII veguades per los vostres peccats,  
Lv 26,28 envers vosaltres e corregir-vos- he de VII plagues per vostres peccats, 29  
Lv 26,42  llurs, 42 e ramenbrar-m’ he de la amistansa e pacte que fermí ab  
Lv 26,45  Déu de ells, 45 e ramenbrar-m’ he de la mia amistanse primera quant los  
Ex 1,19  E elles respongueren: –Les fembres  hebrees no són axí con les egepcianes, cor 
Ex 2,7  e cridaré a tu una fembra de les  hebrees que pugua nodrir a tu aquest  
Ex 2,11 qui batia un de sos frares, qui era  hebreu, 12 e guordà deçà e dellà, e viu  
Ex 21,2  de Ysrael: 2 »Si conpreràs serf  hebreu, VI anys servesque a tu, e’n lo  
Ex 2,6 na piatat e dix: –Dels infants dels  hebreus és aquest infant. 7 E dix la  
Ex 2,13 13 E axí en lo segon jorn, e viu II  hebreus qui’s barallaven, e dix en aquell 
Ex 3,18 e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels  hebreus, apellà a nós, e irem per via de  
Ex 6,6 senyorajament e de la servitut dels  hebreus, [*] ab braç estès e ab grans  
Ex 7,16 e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels  hebreus, m’ha tremàs a tu dient: Llexa  
Ex 9,1  “Açò diu nostre Senyor Déu dels  hebreus: Llexa anar lo meu poble per ço  
Ex 9,13  “Açò diu nostre Senyor, Déu dels  hebreus: Llexa anar lo meu poble per ço  
Ex 10,3  –Açò diu nostre Senyor, Déu dels  hebreus: “¿Entrò a quant no vols esser  
Ex 15,27  salvador teu. 27 E vengueren en  Helim, on ha XII fonts de aygües e LXX  
Ex 16,1  Capítol XVII 1 E mogueren-ce de  Helim, e vench tota la multidut dels fills 
Ex 16,1  lo desert de Sin, al qual és entre  Helín e Sinaý, en lo XV dia del mes aprés  
Ex 20,19 Moysèn: Parle tu ab Déu, e oyr-t’ hem. No parle Déu ab nós per ço que no  
Ex 9,22  e sobre les bèstias e sobra le  herba del camp, e en tota la terra de  
Ex 9,25  ferí la pedruscade, e tota la  herba dels camps e tots los arbres de la  
Ex 10,12  sobre ella, e que mengen tota la  herba que romàs a le pedruscade. 13 E  
Ex 10,15  totes coses. E fou menyade la  herba tota de la universa terra, e tots  
Ex 10,15  era romàs, en los arbres e en la  herba, de la terra en tot Agipte. 16 Per  
Ex 3,8  llet e de mel, al loch de Canahan,  heteu e amoreu e pharitzeu e eveu e  
Ex 3,17  de Agipta en terra de Canahan e  heteu e amoreu e pharizeu e eveu e  
Ex 33,2 ’n los cananeus e’ls amoreus e’ls  heteus e’ls faritzeus e’ls eveus e’ls  
Ex 34,11  los amoreus e’ls cananeus e los  heteus e’ls faritzeus e los eveus e los  
Ex 12,22  en la sanch, e salpaçar-n’ hets lo llindar e abdozos los perestatges. 
Ex 22,31  altres bèsties, mas gitar-les- hets als cans. 23,Tit Capítol XXIIII 1 »No 
Lv 19,23  arbres portant fruyts, llevar-n’ heu los caps dels menbres; los brots qui  
Lv 23,40  del torrent, e alegrar-vos- heu devant lo Senyor Déu vostre, 41 e  
Lv 25,46  als succeÿdors e posayr-los- heu per a tostemps; e los vostros frares  
Lv 26,10  les novelles, lensar-les- heu. 11 Posaré lo meu tabernaccla enmig de 
Ex 1,1 Agipta ab Jacob, cascú ab sa casade  hi entraren: 2 Rubem, Simeon, Lleví,  
Ex 2,3  e enpaguntaren-la, e maséran- hi l’infant dins, e posaren-la en la  
Ex 2,5  viu la caxeta en lo riu, tramès- hi una de ses massipes. E pres la caxeta,  
Ex 4,10  –Prec-ta, mon Senyor, que no m’ hi tremates, car yo no sóm bell perler, e  
Ex 16,33  a Aron: –Prin un vaxell e mit- hi aytante magne com ne porà caber en un  
Ex 21,3 de grat. 3 E ab aytal vestedura com  hi entrà e ab aytal n’isque. E si havia  
Ex 24,2 ecostarà al Senyor, e aquells no s’ hi acostaran, ni lo poble no hy puig ab  
Ex 32,25 entre los estranys, (per ço cor ell  hi consentí). 26 E estech enmig del portal 
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Ex 36,2  e encara aquells qui de grat s’ hi ofarien obrar, 3 lliurà a ells tots los 
Ex 38,29  vestits d’argent. 29 E foren- hi oferts LXXIIMª e CCCC quintàs de aram,  
Lv 4,17  del testimoni, 17 e bany- hi son dit e salpusch-ne VII veguades  
Lv 5,11  en aquella oli, ni ensens no n’ hi pos gens, cor per peccat és. 12 E  
Lv 10,1  llurs ensensers e materen- hi foch e ensens, e ofariren devant nostre 
Lv 14,27  la sua mà sinestra, 27 e benyar- hi-ha lo seu dit dret e gitar-n’ha  
Lv 14,43  parets saran rases e altra crosta  hi serà posada, 44 e com lo secerdot hi  
Lv 14,44  serà posada, 44 e com lo secerdot  hi entrarà e veurà que la llepra hi serà  
Lv 14,44  hi entrarà e veurà que la llepra  hi serà ratornada e per les parets són  
Lv 16,14 prenga de la sanch del tor e bany- hi son dit e git-na VII vegades devant  
Lv 26,18 »E si axí no obayreu a mi, anadir- hi-he les iniquitats vostres a VII  
Lv 27,19  lo camp que havia promès, afagir- hi-ha la sinquena part de la picúnia  
Lv 27,27 segons la estimació sua, e anedir- hi-ha la sinquena part del preu. E si  
Lv 27,31  rembra los seus delmes, anadir- hi-ha la quinta part de aquells. 32 Tots 
Ex 34,15  ymatges de aquells, apellar-t’ hia algú d’ells per ço que menyasses de  
Ex 17,4 ·ls era per un poch allapidar- m’ hían? 5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyte’t e vé 
Ex 2,14  -ma tu auciure axí com auciest  hir lo egepcià? E temé’s Moysèn e dix:  
Ex 21,29  acustumat de fferir ab lo corn  hir o are haurà III dies, e que son senyor 
Ex 21,36  senyor que’l bou farís del corn  hir o are ha IIIs dies e no guardave  
Ex 14,9  e tota la universa host, era en  Hiroch contre Beelsephon. 10 E com se  
Lv 14,6  lo fust del sedra e la grana e l’ hisop, tot açò benyaràs en la sanch de l’ 
Lv 14,51  viu e lo fust e la grana e l’ hisop, e en les aygües vives atrecí, e de  
Lv 14,52  e ab lo fust e ab la grana e ab l’ hisop. 53 E com haurà llexat anar lo  
Ex 1,19  les egepcianes, cor elles matexes  ho saben fer axí bé con nós, e abans que  
Ex 7,6  d’enmig d’ells. 6 E faheren- ho axí Moysèn e Aron com los menà Déu. 7  
Ex 7,20  fust com de pedra”. 20 E fahéran- ho axí Moysèn e Aron com los havia manat  
Ex 8,17  terra de Agipta.” 17 E féu- ho axí, cor stès Aron se mà tenent la sua  
Ex 8,18  per ço que aduguessen poys, e no  ho poguéran fer. Éran los poys axí en los  
Ex 8,24  serà aquest senyal”. 24 E féu- ho lo Senyor axí, e venguéran mosques molt 
Ex 10,2  aquests senyals en ell, 2 e que tu  ho contes en les orelles dels fills de  
Ex 10,4  ço que sacrifich a mi. 4 E si no  ho vols fer, vet que yo aduré [*] de terra 
Ex 12,10  res ne romandrà d’ell, cremats- ho en lo foch. 11 E axí menyarets aquell:  
Ex 14,4  que yo sóm lo Senyor. E faheren- ho axí. 5 E fou desnunciat al senyor dels  
Ex 16,15 saliandre, sobre la terra. 15 E com  ho veren los fills de Ysrael, digueren  
Ex 16,17  axí’n prenets. 17 E faheren- ho axí los fills de Ysrael. Culliren-ne  
Ex 16,20  estoyaren tro al matí, trobaren- ho vèrmens e pudent; e fo yrat contra ells 
Ex 16,22  de la multitut, e recomtaren- ho a Moysèn, 23 e ell dix-los: –Açò és  
Ex 16,23  E açò que us sobrerà, estoyats- ho entrò a demà. 24 E faheren-ho axí com 
Ex 16,24  -ho entrò a demà. 24 E faheren- ho axí com los menà Moysèn, e no compodrí  
Ex 17,6  aquella perquè n’isque. E féu- ho axí Moysèn devant los vells de Ysrael,  
Ex 18,22  lleugera cosa a tu, e los altres  ho poran sofarir. 23 E si tu fas açò, tu  
Ex 21,22  de ella estimerà e los àrbitres  ho jutgeran. 23 Mas si morrà, jutgeràs  
Ex 21,29  haurà III dies, e que son senyor  ho sàpia e no’l tendrà lligat o enclòs, e 
Ex 21,29  bou sia allapidat; e si son senyor  ho sabia, sia mort. 30 E si rehemsó serà  
Ex 22,3  qui farà lo furt e no ha de què  ho reta, ell deu esser venut. 4 E si serà  
Ex 22,4  bou o aze o ovella, restetuesqua- ho en doble. 5 E si algú guostarà camp o  
Ex 28,39  sàvena de lli e bragués, e faràs- ho de obra bresquade d’or. 40 E faràs als 
Ex 29,3  de farina de forment. 3 E posar- ho-has en un canestell, e ofarràs-ho;  
Ex 29,3 -has en un canestell, e ofarràs- ho; e lo vadell e los moltons. 4  
Ex 30,35  com de l’altra, 35 e compondràs- ho ab temiama per rahó de untar, e sia  
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Ex 30,36  36 E de açò pendràs e ratornar- ho-has en soptil pélvora, e posaràs  
Ex 32,3  de vostres fills. 3 E faéran- ho axí lo pobbla, e aportaren les  
Ex 32,4  les orelleres a Aron. 4 E pres- ho de lurs mans e gità-hu en la fornal,  
Ex 35,22  e nasals, e tots vaxels d’or, tot  ho ofariren a Déu. 23 E si nagú havia  
Ex 35,24  d’or ni d’argent ni de aram, tot  ho ofariren a Déu, e tot lenyam de setim  
Ex 36,22 ·s junyís la una ab l’altra; e axí  ho féu en totes les taules del  
Ex 36,29  banda feya ajustar a sa par, e axí  ho féu de cascuna part per los angles, 30  
Ex 39,42 que manà nostre Senyor a Moysèn axí  ho féran los fills de Ysraell. 43 E Moysèn 
Ex 40,33  Senyor corruscant, cor la nuu  ho cobria [*]. 34 E com la nuu sa llevava  
Lv 1,12  e lo cap e sa fraxura, e pòsan- ho sobra llenya en guisa que ho crem lo  
Lv 1,12  -ho sobra llenya en guisa que  ho crem lo foch; 13 emperò los budells e  
Lv 1,13  llaveran ab aygua e sacrificar- ho-han sobra l’altar en holocaust, e  
Lv 2,8 oferràs a nostre Senyor e lliurar- ho-has [*] als sacerdots. 9 E com aquell 
Lv 3,16  16 pendrà lo sacerdot e cremar- ho-ha en foch sobra l’altar e fer-n’ 
Lv 5,1  sagrament e serà testimoni que ell  ho oý o hu viu o hu fou consent, si no ho  
Lv 5,1 oý o hu viu o hu fou consent, si no  ho denunciarà portarà la sua iniquitat. 2  
Lv 5,3  solen e li serà oblidat e puys  ho conexerà, digna és de colpa. 4 »Ànima  
Lv 5,15  un moltó net del folch, e qui no  ho porà fer, II sicles segons lo pes del  
Lv 5,16  -hy la Vè part e lliure- ho al sacerdot, lo qual prech per aquell  
Lv 5,18 Lo qual ador per ell, cor no sabent  ho féu, e serà perdonat [*] ell, 19 cor  
Lv 7,9  o en paella, serà del sacerdot qui  ho ofer; 10 vulle’s que sia ab oli untat  
Lv 7,34  de llurs oferenes, e dar- ho-han a Aron, sacerdot, e als fills de  
Lv 8,27 a Aron e a sos fills. Los quals com  ho haguessen alçat devant Déu, 28 e ell  
Lv 8,28  alçat devant Déu, 28 e ell pres- ho de les mans de aquells e perfumà’n  
Lv 9,15  ab aygua e los peus. 15 E ofarí- ho per lo peccat del poble. E pres lo  
Lv 9,21  cames dretes departí Aron e alçà- ho devant Déu axí com manà Moysèn. 22 E  
Lv 10,3 tot lo poble seré glorificat. E com  ho oý Aron, callà. 4 E apellà Moysèn  
Lv 10,20  devant los ulls de Déu. 20 E com  ho oý Moysèn, raebé la satisfacció. 11,Tit 
Lv 11,41 la terra sia abominable a vós, e no  ho mengerets en menyar. 42 E qualquequal  
Lv 12,6 tabernaccla del testimoni e donar- ho-ha al secerdot, 7 qui ho ofira devant 
Lv 12,7  donar-ho-ha al secerdot, 7 qui  ho ofira devant Déu e prech per aquella, e 
Lv 14,35  aquell qui serà de casa e fer- ho-ha a saber al prevera e dirà: “Enquax 
Lv 19,6  serà restat en lo terç dia ab foch  ho cremareu. 7 Si nengú aprés II dies  
Lv 22,14 aquella cosa que mengerà, e donar- ho-ha al sacerdot al santuari. 15 »E no  
Lv 25,15 ell; 15 segons lo conte dels fruyts  ho vendran a tu. 16 Quant més anys  
Lv 25,25 propinqüe per rembra aquella, fer- ho porà; 26 emperò si lo propinqüe ni lo  
Lv 25,27  los fruyts del temps que venut  ho haurà, e ço que restant serà retrà-hu 
Lv 25,49  e si ell se porà rembra, fer- ho porà 50 llevant del preu lo temps que  
Ex 5,2  respòs: –Qui és ton Senyor que yo  hoja la tua veu e que lex lo poble? Yo no  
Ex 31,6  6 E he donat a ell per companyó  Holiab, fill de Achisemeoch, del trip de  
Ex 35,34 farrer 34 ha donat en lo seu cor. E  Holiap, fill de Achisamech, del trip de  
Ex 36,1  XXXVII 1 E faheren Bestell e  Holiap e tots los hòmens savis als quals  
Ex 38,23  ell, 23 junyint a ell per companyó  Holiap, fill de Achimach, del trip de Dan, 
Ex 18,12  12 E ofarí Jetró, sogre de Moysèn,  holocaust e sacrifici a Déu. E vench Aron  
Ex 30,9 hage altra composició, ne oferta ne  holocaust que hage altra tenprament. 10 E  
Ex 30,28  e l’altar de la tamiama 28 e lo  holocaust, e lo pitxell e lo bassí, e  
Ex 31,9 e l’altar de la timiama, 9 e de l’ holocaust e tots los vaxells, e’l pitxell 
Ex 35,16  del tabernacla, 16 e la ara de l’ holocaust, e la gratadora de l’aram e ses 
Ex 38,1  Capítol XXXVIIIIº 1 E féu altar de  holocaust de fust de sethim, e havia de  
Ex 40,6  aquell posaràs l’altar de l’ holocaust. 7 E metràs lo pitxell entra l’ 
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Ex 40,10  santifiquats, 10 e l’altar de l’ holocaust e tots los vaxells seus, 11 e la 
Ex 40,27 del tabernacla, 27 e l’altar de l’ holocaust en lo vestiari del testimoni. E  
Lv 1,3  vostres sacrificis. 3 »E si  holocaust serà la llur oferena [*] de  
Lv 1,4  Senyor; 4 e posarà la mà sobra lo  holocaust, desobra lo seu cap, e serà pus  
Lv 1,6  porta del tabernaccla. 6 E con lo  holocaust serà escorxat e serà eslomblat  
Lv 1,9  açò lo secerdot sobra l’altar en  holocaust, cor açò és suau odor a nostra  
Lv 1,10  e de moltons e de cabres, lo  holocaust sia d’un ayn, e ofiran-lo  
Lv 1,13  -ho-han sobra l’altar en  holocaust, e açò és molt suau odor a  
Lv 1,17 qui és sobra lo foch posade. Açò és  holocaust e oferena de suau odor a nostra  
Lv 4,7  en lo fonament de l’altar de l’ holocaust en lo entrament del tabernaccla. 
Lv 4,25  ’n los corns de l’altar de l’ holocaust, e lo romanent git al fonament  
Lv 4,29  e deguoll aquella en lloch de l’ holocaust, 30 e prenga lo secerdot de la  
Lv 4,30  -na los corns de l’altar de l’ holocaust, e lo romanent git en lo  
Lv 5,7 un per lo peccat, e l’altre per lo  holocaust, 8 e donarà aquells al secerdot, 
Lv 5,10  peccat és; 10 l’altra oferrà en  holocaust axí com solen fer, e preguarà  
Lv 6,9  fills: »Aquesta és la lley de lo  holocaust: Cremarà en l’altar la nit  
Lv 6,12  a ell llenya matí tots dies, e lo  holocaust posat, desobra farà perfum del  
Lv 7,2  amor de açò allà on deguollaran lo  holocaust deguollaran e sacrificaran per  
Lv 7,8  qui offerrà lo sacrifici de l’ holocaust haurà la pell de aquell, 9 e tot 
Lv 7,37  sues. 37 »Aquesta és la lley de l’ holocaust e del sacrifici per peccat e  
Lv 8,18  Senyor. 18 E ofarí un ariet en  holocaust; sobre lo cap de aquell posaren  
Lv 8,21 ensès sobre l’altar per ço com era  holocaust de suau odor al Senyor, axí com  
Lv 8,28  e perfumà’n sobre l’altar de l’ holocaust per ço cor era consagració e  
Lv 9,2  de bou per peccat e un ariet en  holocaust, e cascú sia munde e net, e ofer 
Lv 9,3  d’un ayn, e sien sens màculla en  holocaust, 4 lo bou e l’ariet per  
Lv 9,7  sacrifica per ton peccat e ofir lo  holocaust, e prega per tu e per tot lo  
Lv 9,12  12 E sacrificà e deguollà lo  holocaust de sacrifici, e sos fills  
Lv 9,13  de l’altar e desobra. 13 E lo  holocaust aparallaren a ell depertits per  
Lv 9,16  com lo primer. 16 E sacrificà lo  holocaust e féu-lo per son dret. 17 E  
Lv 9,17  -na perfum sobra la ara estés lo  holocaust del matí. 18 E deguollà lo bou e 
Lv 9,24  que foch axí de Déu e devorà lo  holocaust e lo sèu qui era sobre l’altar. 
Lv 10,19  ofert lo sacrifici per peccat e lo  holocaust devant lo Senyor; a mi és  
Lv 12,6  porterà I anyell d’un ayn en  holocaust e I poll de coloma o de tortra  
Lv 12,8  de coloms, un dels quals a fer  holocaust e l’altra per peccat, e pregarà 
Lv 14,13  la oferta per lo peccat e lo  holocaust, ço és, en lo lloch sant, e axí  
Lv 14,19 per peccat, e adonchs deguollarà lo  holocaust 20 e posarà aquell en l’altar  
Lv 14,22  la un per lo peccat e l’altra en  holocaust. 23 E ofira aquell en lo VIIIè  
Lv 14,31  ofira 31 un per la colpa, altra en  holocaust, ab la sua presentalla. 32 »Açò  
Lv 15,15  la un per lo peccat e l’altra en  holocaust e pregarà per aquell devant Déu, 
Lv 15,30 un oferrà per peccat e l’altre per  holocaust, e pregarà lo prevera per ella  
Lv 16,3  I tor per peccat e un moltó en  holocaust, 4 e vesta la gonella de lli e  
Lv 16,5 II cabrits per peccat e un moltó en  holocaust; 6 e com aporterà lo tor, orerà  
Lv 16,24  serà axit, aporterà e oferrà son  holocaust e del poble, pregarà axí per si  
Lv 17,8  qui peragrínan ab vós qui offerrà  holocaust o sacrifici 9 e no hu aporterà a 
Lv 22,18  presentar vulla aquella cosa en  holocaust al Senyor, 19 presentat sia per  
Lv 23,12  I anyell sens màcula, de I ayn, en  holocaust del Senyor, 13 e llibamens seran 
Lv 23,18  remat e II moltonets, e seran en  holocaust ab los llibamens seus en olor  
Lv 23,25  no fareu en ell, e presentareu  holocaust al Senyor. 26 E parlà lo Senyor  
Lv 23,27  ànimes en aquell, e prasentareu  holocaust al Senyor. 28 Nenguna obra no  
Lv 23,36  ell, 36 e per VII dies presentareu  holocaust al Senyor. Lo dia VIII serà gran 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

464 
 

Lv 23,36  festa e molt santa; presentareu  holocaust al Senyor, car és dia de  
Ex 10,25  en nostro Senyor sacrificis en  holocausts que ofiram al Senyor Déu  
Ex 20,24  de terra e offarrets sobre aquell  holocausts e sacrificis pasificables, e  
Ex 24,5  dels fills de Ysrael, e ofariren  holocausts e sacrificaren sacrifics  
Ex 32,6  6 E llavaren-sa matí e ofariren  holocausts e hòsties passificables, e  
Ex 40,27  del testimoni. E ofarien en aquell  holocausts e sacrificis, axí com Déu havia 
Lv 4,10  perfum de açò sobra l’altar dels  holocausts. 11 E la pell e totes les carns 
Lv 4,18  prop lo fonament de l’altar dels  holocausts, qui és a le porta del  
Lv 4,24  deguollar devant nostre Senyor los  holocausts, cor [*] peccat és. 25 E lo  
Lv 4,33  en lo loch on solien deguollar los  holocausts del sacrifici. 34 E prenga lo  
Lv 4,34 tinye’n los corns de l’altar dels  holocausts, e lo romanent git al fonament  
Lv 6,25  »En lo loch on se oféran los  holocausts deguollaràs devant Déu, sant  
Lv 9,22  les ofertes per peccat e los  holocausts pasificables, devellà, 23 e  
Lv 23,37  en aquelles oblació al Senyor, los  holocausts e sacrificis e ofarenes, 38  
Ex 2,12 e dellà, e viu que no hy havia null  hom, e aucís lo agepcià e amaguà’l en la  
Ex 5,13  cascun dia, axí com solíets com  hom vos donave la palla! 14 E foren, los  
Ex 12,43  és la relagió de Pasque: »Nengun  hom estrayn no manuch d’ell, 44 mas tots  
Ex 15,3  ell. 3 Nostre Senyor és axí com  hom combatador, e son nom és Totpoderós.  
Ex 19,12  acostets a les sues fins, cor tot  hom qui tocarà al munt morrà de mort.” 13  
Ex 21,11 farà aquestes IIIs coses, llex-la  hom de grat anar meyns de moneda. 12 »E  
Ex 21,12  meyns de moneda. 12 »E qui farrà  hom per voler-lo auciura, de mort muyra. 
Ex 21,13  aquell en les sues mans, meta’l  hom en loch en lo qual no degua fogir. 14  
Ex 21,29  lligat o enclòs, e ell auciurà  hom o fembra, lo bou sia allapidat; e si  
Ex 23,1  ne junyes tes mans axí que per  hom malvat digues falç testimoni. 2 No  
Ex 26,4  sumitat de les cortines per ço que  hom les pugua ajustar ensemps. 5 En  
Ex 26,5  L anses, ço és, bagues, per ço que  hom pugua ajustar la una a l’altre. 6 E  
Ex 26,36  a le porta de la tenda, per un  hom entra en lo tebernacle, de blau e de  
Ex 29,37  e serà sant dels sants, e tot  hom qui toquarà aquell serà santificat. 38 
Ex 34,3  3 E nagú no puig ab tu, e nengun  hom no sia vist ab tu en lo munt, ne  
Ex 36,6 que fecen cridar per la host que ni  hom ni fembra no ofarís pus al santuari. E 
Ex 37,14  per aquelles barres, per ço que  hom la pogués portar. 15 E aquelles barres 
Lv 4,22  22 »E si peccarà príncep contre un  hom més de açò que nostre Senyor veda per  
Lv 13,37  plana e los cabels negres, porà  hom conèxer que l’hom és sanat e porà  
Lv 13,37  negres, porà hom conèxer que l’ hom és sanat e porà pronunciar que l’hom  
Lv 13,37  és sanat e porà pronunciar que l’ hom és nèdeeu. 38 »Homa o fembra en lo  
Lv 13,57  altra vegade [*]; 57 e [*] veurà  hom que en les primeres taques aparrà la  
Lv 14,2 –Aquesta és la lley del llebrós com  hom lo deurà mundar: »Serà aduyt al  
Lv 15,3 n’és, e en cascun ramenbrament que  hom toch la carn de aquell qui deccorre,  
Lv 15,11  no nèdeu tro al vespra. 11 E tot  hom qui toquaran aquests abans que sien  
Lv 16,21  n’ha al desert per la mà de algun  hom, 22 e portar-se-n’ha lo cabrit  
Lv 18,5  les mies leys e juýs que faent l’ hom viurà en elles. Yo sóm lo Senyor. 6  
Lv 20,4  la mia senyoria, llexarà l’ hom qui haurà donat de la sament sua a  
Lv 20,10  son proïsma, de mort muyra, axí l’ hom com la dona. 11 »Qui dormirà ab sa  
Lv 22,3  qui vendran aprés de ells: »Tot  hom qui s’acostarà de vostre generació en 
Lv 24,10 de Ysrael que engendrat havia de un  hom agipcià entra los fills de Ysrael,  
Lv 24,10  barallà’s en les tendes ab un  hom de Ysrael, 11 e com blesmàs lo nom del 
Lv 24,17  allapidat. 17 »Qui farirà e matarà  hom, de mort muyra. 18 Qui farirà e matarà 
Lv 24,21 ha altra per aquella; qui farirà l’ hom, agualment sia ponit. 22 »E agual juý  
Lv 27,14  la estima la quinta part. 14 »L’ hom si prometrà la sua casa e santifiquar  
Lv 27,28 al Senyor serà santificada, are sia  hom o animal o camp, no’s vendrà ni’s  
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Lv 27,29  qui és presentade per l’ hom, no’s rembrà, mas de mort morrà. 30  
Lv 13,29  cor sicatrichs és de foch. 29  »Hom o fembra en lo cap del qual o en la  
Lv 20,27 altres pobles perquè fóceu meus. 27  »Hom o dona en los quals ha sperit de  
Lv 21,17  a Moysèn dient: 17 –Digues a Aron:  »Hom de la tua sament per companyes qui  
Lv 22,18  los fills de Ysrael. Diràs a ells:  »Hom de la casa de Ysrael e dels  
Lv 22,21 la presenten ni serà acceptabla. 21  »Hom qui presenterà víctima dels pasífichs 
Lv 24,15  15 E als fills de Ysrael parlaràs:  »Hom qui maleyrà lo seu Déu, porterà son  
Lv 27,2 als fills de Ysrael e diràs a ells:  »Hom qui haurà fet promesa e de bona  
Ex 2,1  Capítol II 1 E aprés açò, axí un  homa de la casa de Lleví, e pres muller de 
Ex 2,11  e viu lur aflicció. E havia un  homa agepcià qui batia un de sos frares,  
Ex 2,19  a mi? 19 E elles diguéran: –Un  homa agepcià nos ha defeses de les mans  
Ex 2,20  20 E ell los dix: –Aon és aquell  homa? Per què’l llexàs? Apallats-lo per 
Ex 4,11  Déu a ell: –Qui féu la bocha de l’ homa, o qui ha fabregat lo sort o lo mut,  
Ex 21,28  anar franchs. 28 »E si bou ferrà  homa ab corn o a fembra e morran, sia  
Ex 30,32 les vostres generacions. 32 Carn de  homa no sia untade d’ell. Entorn la  
Ex 30,33  és e serà sant a vós. 33 E qualque  homa ne conpondrà aytal e donarà d’ell a  
Ex 30,38 és de nostre Senyor, 38 e qualsevol  homa que ferà semblant odor per olre,  
Ex 32,1  qui vagen devant nós, cor aquell  homa, Moysèn, qui’ns tragué de terra de  
Ex 32,27  nostre Senyor Déu de Ysrael: “L’ homa posa coltell a son llats, e anats e  
Ex 33,11  cara per cara, axí com sol perlar  homa a son amich. E com ell s’entornave a 
Ex 33,20  la mia faç, cor no pot veura a mi  homa qui visque. 21 E altra vegada dix:  
Lv 7,21 home o de le bèstia o la cosa de l’ homa qui ensutzar pot e menyarà de aquesta 
Lv 13,16 vegade tornarà en blanquor e tot l’ homa cobrirà, 17 considerarà ell lo  
Lv 14,8  que se’n vol al camp. 8 »E com l’ homa llevarà la sua vestimenta, rague’s  
Lv 14,11  11 E com lo sacerdot purificarà l’ homa, estebblirà aquell e totes aquestes  
Lv 15,5 ell siurà, inmunde és. 5 E si algun  homa toquarà lo lit de aquell, llau-se  
Lv 15,16  del flux de la sua sament. 16 »E  homa del qual axirà sament de coyt, llevar 
Lv 15,24  ensutsat tro al vespra. 24 E si l’ homa jaurà ab ella en lo temps mestrual de 
Lv 16,17  habitacions de aquells. 17 Nengun  homa no sia en lo santuari [*] per ço que  
Lv 17,9  per ço que ofira a Déu, l’ homa aquell serà tellat de son pobla. 10  
Lv 17,13 peregrinen entra vós. 13 »Qualsevol  homa dels fills de Ysrael e dels estrayns  
Lv 19,20  és texide no la vestiràs. 20 »L’ homa si dormirà ab la fembra ab  
Lv 20,5  5 posaré la mia cara sobre l’ homa aquell e sobre [*] generació, e  
Lv 1,2  fills de Ysrael e digues a ells:  »Homa qui oferrà de vosaltres a nostre  
Lv 13,38 pronunciar que l’hom és nèdeeu. 38  »Homa o fembra en lo qual és la cotna  
Lv 13,40  blanque e l’home és munda. 40  »Homa a qui cahen los cabels del cap i és  
Lv 15,2  fills de Ysrael e diguats a ells:  »Homa qui soferrà flux de sperma serà no  
Lv 17,8  aprés d’ells. 8 »E a’quells dix:  Homa de la casa de Ysrael e dels estranys  
Lv 17,10 aquell serà tellat de son pobla. 10  »Homa o qualsevulla de la casa de Ysrael,  
Lv 22,4  lo Senyor. Yo sóm lo Senyor. 4  »Homa de la sament de Aron que serà  
Ex 7,7 Aron com los menà Déu. 7 Era Moysèn  home de LXXX anys e Aron de LXXXIII con  
Ex 9,25  ço que atrobà en los camps, de l’ home tro a le bèstia, ferí la pedruscade,  
Ex 11,7  de Ysrael no morrà un ca, de l’ home entrò a le bèstia, per ço que sàpien  
Ex 12,12  nats en la terra de Agipte, de l’ home entrò a le bèstia, e en tots los déus 
Ex 19,13 setgetes serà asegetat, sia que sia  home o bèstia, no viurà. Mas comensaren a  
Ex 21,16  de mort muyra. 16 E qui enblarà  home e vendrà aquell e serà trobat en sa  
Lv 5,3 si algú toquarà la inmundícia de l’ home segons totes les sutzures que  
Lv 7,21  21 »E qui toquerà la sutzura de l’ home o de le bèstia o la cosa de l’homa  
Lv 13,6  ell, cor ronya és, e sí llevarà l’ home la sua vestimenta, cor nèdeu és. 7 »E 
Lv 13,9  9 »E plagua de lepra si serà en  home, amèn-lo [*] al secerdot, 10 e  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

466 
 

Lv 13,13 ço cor tota és tornada en blanquor;  home és munda. 14 E con la carn és viva en 
Lv 13,23 mourà, úlsara és la siquatriu, e l’ home és munda. 24 »Carn e cotne que foch  
Lv 13,39  mas màcula color blanque e l’ home és munda. 40 »Homa a qui cahen los  
Lv 13,44  és nada en la calva. 44 »E qualque  home serà toquat de llepra e serà departit 
Lv 17,3  que manà Déu dient: 3 »Qualquequal  home dels fills de Ysrael que alcia bou o  
Lv 13,2  Déu a Moysèn e a Aron dient: 2  –Home en lo qual en sa carn o en sa cotna  
Ex 7,11 e tornà colobre. 11 E apellà Farahó  hòmens sabens e encantadors, e faheren  
Ex 8,18  fer. Éran los poys axí en los  hòmens com en les bèsties. 19 E digueren  
Ex 9,9  terra de Agipte, e serà sobre los  hòmens e sobre les bèsties de tota la  
Ex 9,10  feta verola e vexigues en tots los  hòmens e en totes les bèsties. 11 E no  
Ex 9,19 bestiar e tot ço que és en lo camp,  hòmens e bèsties, cor tot ço e quant serà  
Ex 9,22 universa terra de Agipte, sobre los  hòmens e sobre les bèstias e sobra le  
Ex 10,7  sofarim nós açò? Llexem anar los  hòmens per ço que sacrifícan al Senyor  
Ex 10,11 11 No serà fet axí, mas anats tants  hòmens com vós vullats, e sacrificats a  
Ex 12,37 Ysrael de Rammasès en Sechor, DCMª  hòmens, sens infans e fembres, 38 e  
Ex 12,42  aqueste deven observar tots los  hòmens dels fills de Ysrael en les lurs  
Ex 13,2  en los fills de Ysrael, axí dels  hòmens com de les bèsties, cor meus són  
Ex 13,15  de Agipte, del primer nat dels  hòmens entrò al primer nat de les bèsties. 
Ex 14,7 ab si DC carretas triades un anaven  hòmens combatadors, e totes les altres  
Ex 16,22  ço és, dos almuts per sengles  hòmens. E vengueren tots los prínseps de  
Ex 18,20  pertanyen a Déu [*], 20 e stablex  hòmens que ensenyen lo manement de Déu, e  
Ex 18,21  21 Donchs, triha de tot lo poble  hòmens poderosos e tements Déu, en los  
Ex 18,21  ordona tribuns e senturions e  hòmens de sinquantenes e prínceps de  
Ex 21,18 mort muyra. 17 [*] 18 »E com alguns  hòmens sa berallaran e la I farrà l’altre 
Ex 21,22  és. 22 »E si’s berallaran II  hòmens e algú d’ells ferrà fembra preyns, 
Ex 25,2  a mi les promícies de tots los  hòmens, e de aquell qui ofir volenters  
Ex 32,18 flaquesa, mas yo veig que veu és de  hòmens cantants. 19 E com sa acostàs a la  
Ex 32,28  e ociéran en aquell dia XXIIIM  hòmens. 29 E dix Moysèn: –Consagrats les  
Ex 35,22  a les santes vestidures. 22 E los  hòmens e les fembres aportàran braçaleres  
Ex 35,29  suau odor a compondra. 29 Tots los  hòmens e les fembres ab pensa devota  
Ex 36,1 faheren Bestell e Holiap e tots los  hòmens savis als quals Déu donà savieza e  
Ex 36,2  Moysèn a ells, e encara a tots los  hòmens ensemps als quals havia Déu donade  
Lv 6,3 en les quals coses solen peccar los  hòmens, 4 totes coses pensades reta, 5 tot 
Lv 15,33 e qui soféran flux de sanch, e dels  hòmens qui jauen ab elles. 16,Tit Capítol  
Ex 22,31  lo VIII dia retràs aquell a mi. 31  »Hòmens sants sarets a mi, e no menjarets  
Ex 22,3  lo sol e sdevendrà açò que face  homey, ell deu morir. E si serà pres  
Ex 10,23  en què era; mas en tots los lochs  hon habitaven los fills de Ysrael era lum. 
Ex 28,40  a ells bragués e capells atrasí, a  honor e a belleza. 41 E faràs vestir  
Lv 24,3  vespres al matí devant lo Senyor a  honor e a usance per a tostemps en vostres 
Lv 19,32  lo blanch de cabells te llevaràs.  Honra la persona del prom e tem lo Senyor  
Ex 12,16  matexa festivitat serà faedora  honradement; e no farets nenguna obra  
Ex 28,2  a Aron, frare teu, en glòria e  honrament. 3 E tu perlaràs a tos [*] savis 
Ex 20,12 dia del disapte e’l sentifichà. 12  »Honreràs ton pare e ta mare per ço que  
Lv 19,15  meynspreus la persona del pobra ni  honres la faç del rich; justament jutge a  
Ex 9,18  18 Vet que yo faré [*] en aquesta  hora ploura pedrusca de mayor, e més que  
Lv 21,23  lo santuari, 23 axí dementra és la  hora que dintre lo vel no entra ni s’  
Ex 3,1  ell vench en lo munt de Déu, en  Horep. 2 E nostro Senyor aparech a ell en  
Ex 17,6  devant, aquí e demont la pedra de  Horep, e axirà aygua que beurà lo poble;  
Ex 33,6  Ysrael lur ornament en lo mont de  Horep. 7 E Moysèn pres son tabernacla e  
Lv 20,17 de son germà, cosa llega han feta e  horribla; seran morts amendozos en  
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Ex 10,22 vers lo cel, e foren fetas tanebres  horribles en tota la univerce terra de  
Lv 18,27  vosaltres, 27 car totes aquestes  horribletats faeren los conredós de la  
Ex 28,4  són los vestiments que faran:  hosen e efot, e pali e guonella de lli  
Ex 28,15  de les pedres. 15 »E faràs a l’ hosen [*] juý, obra brodade, axí com la  
Ex 28,22 los XII trips. 22 E faràs sobra llo  hosen dues cadenes d’or pur que s’  
Ex 28,26  quals posaràs en la sumitat de l’ hossen, sobra la ora que apar de l’ephot  
Ex 28,28  e romangue la juntura entra ll’ hossen e lo ephot, e vet que no’s  
Ex 28,29 los noms dels fills de Ysrael en lo  hossen del juý sobra son pits com entrarà  
Ex 28,30  enpertostemps. 30 E posaràs en l’ hossen los juýs de doctrina e de varitat  
Ex 29,5  del lli e lo pali de l’ephot e l’ hossen, †e adobaràs ells en adobament de  
Ex 35,9  e pedres presioses a adornar lo  hossen e ll’ephot. 10 »E qualquequal que  
Ex 39,8  nostre Senyor a Moysèn. 8 E féu lo  hossen de obra nobla axí com lo ephot, d’ 
Ex 39,15  per son nom. 15 E feren sobra lo  hossen cadenes d’or net en dobla, 16 e II 
Ex 39,16  d’or sobra cascun llats de l’ hossen, 17 e donacen les cadenes de cascun 
Ex 39,17  de cascun llats sobirà de l’ hossen, e venguéran tro al muscla, e aquí  
Ex 39,19  qui pranien los II anells de l’ hossen, axí que l’hossen no’s podia  
Ex 39,19  II anells de l’hossen, axí que l’ hossen no’s podia moura. E fou fet axí  
Lv 8,8 de l’ephot, e ab aquelles adobà l’ hossen, en lo qual era doctrina e veritat. 
Ex 7,4  plagua en Agipte, e treuré la mia  host e lo meu poble, fills de Yraell, de  
Ex 12,41  en aquel matex dia axí tota la  host de nostre Senyor de la terra de  
Ex 14,4  en Farahó e’n tota la sua  host, e sebran los agipcians que yo sóm lo 
Ex 14,7  carretes de Agipte a obs de la  host. 8 E enduraý nostre Senyor lo cor de  
Ex 14,9  de Feraó e tota la universa  host, era en Hiroch contre Beelsephon. 10  
Ex 14,17  en Farahó, e en tota la sua  host, e en les sues carretes, e en los  
Ex 14,28  carretes e tota la cavallaria e la  host de Farahó qui’ls perseguia, e aquí  
Ex 15,4  carretes de Farahó e tota la sua  host [*] en mar, e tots los alets  
Ex 36,6 manà Moysèn que fecen cridar per la  host que ni hom ni fembra no ofarís pus al 
Ex 3,22  la fembra a ce veÿna e a ce  hosta vaxells d’argent o d’or o  
Ex 29,36  sacrificaràs a perdonar sobre ell  hòstia o sacrifici, e untaràs aquell en  
Ex 32,6  -sa matí e ofariren holocausts e  hòsties passificables, e asech-se lo  
Ex 6,26  de la terra de Agipta sobre lurs  hosts, 27 e aquests són aquells qui  
Ex 12,17 force del dia aquest treguí vostres  hosts de terra de Agipte, e guordarets lo  
Ex 12,51  de terra de Agipte per les sues  hosts. 13,Tit Capítol XIII 1 E parlà  
Lv 26,35  quant sereu 35 en la terra dels  hosts; farà sos disaptes e raposarà en los 
Ex 13,5  en la terra dels caneneus e dels  hoteus e dels amoreus e dels eveus e dels  
Ex 4,11  qui ha ratut lo veura al cech? ¿No  hu he fet yo açò? 12 Donchs, are vé e yo  
Ex 16,15 Ysrael, digueren tots ensemps: «Man  hu?», qui vol dir: «Què és açò?», cor no  
Ex 32,4 4 E pres-ho de lurs mans e gità- hu en la fornal, e féu-se’n un vadell  
Ex 32,32  ’ls aquesta arrada. 32 E si no  hu vols fer, rau-me de ton libra lo qual 
Lv 5,1  e serà testimoni que ell ho oý o  hu viu o hu fou consent, si no ho  
Lv 5,1  testimoni que ell ho oý o hu viu o  hu fou consent, si no ho denunciarà  
Lv 7,30  a Déu seran consagrades, lliura- hu al sacerdot, 31 lo qual ne face del sèu 
Lv 17,4  o fora la albergada, 4 e no  hu oferrà a le porte del tabernaccla per  
Lv 17,9  holocaust o sacrifici 9 e no  hu aporterà a le porta del tabernaccla per 
Lv 20,4  si lo pobble de la terra ffer no  hu volrà, menyspresant la mia senyoria,  
Lv 24,14  tendes, e pozen tots aquells qui  hu han oït les sues mans sobre lo seu cap, 
Lv 25,27  e ço que restant serà retrà- hu al comprador, e axí rebrà la posseció  
Lv 25,28  rebrà la posseció sua. 28 E si no  hu trobarà la sua mà, ço és, lo preu per  
Lv 27,15 estimat serà venuda, 15 e ci lo qui  hu ha promès la volrà rembra, donarà la  
Lv 15,3 carn de aquell qui deccorre, aytale  humor és lleig. 4 Tota la estrada en la  
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Ex 17,10  contre Amalech. E Moysèn e Aron e  Hur puyaren sobre lo cap del coll. 11 E  
Ex 17,12 les dejús ell, e ell seya, e Aron e  Hur sofarien les mans, un deçà e altre  
Ex 24,14  a vós. E romendran ab vós Aron e  Hur, cor si entra vosaltres nexaran  
Ex 31,2  Beselxel, lo fill de Urí, nét de  Hur, del trip de Judà, 3 e he umplit ell  
Ex 35,30  de Beselehel, fill de Urí, nét de  Hur, del trip de Judà, 31 e ha complit ell 
Ex 38,22  Beselehel, fill d’Urí, nét de  Hur, del trip de Judà, complí per manement 
Ex 1,5  5 E foren totes les ànimes que  hy entraren de la cuxa de Jacob LXXV  
Ex 1,10  que’ns gitassen de la terra e que  hy intrassen ells. 11 E matéran sobra ells 
Ex 2,12 e guordà deçà e dellà, e viu que no  hy havia null hom, e aucís lo agepcià e  
Ex 4,3  –Gita-le en terra. E ell le  hy gità e tornà colobra, e fogí Moysèn  
Ex 4,6  –Mit te mà en ton si. E com le  hy hach meza, trach-le’n massella  
Ex 4,7  la mà en ton si. E tornà-le- hy e trach-le’n sane axí com s’era  
Ex 4,13 aquell dix: –Prec-ta, Senyor, que  hy trametas altre. 14 E nostre Senyor  
Ex 7,23 intrà-sse’n en la sua casa, e no  hy posà son cor aqueste veguade. 24 E  
Ex 8,22  en la qual és lo meu poble, cor no  hy seran les mosques, per ço que tu  
Ex 20,11  e la mar e totes les coses que  hy són, e reposà en lo VII dia, e per amor 
Ex 21,34  pach lo preu de la bèstia que  hy serà morta. 35 E si algun bou nefrarà  
Ex 22,5  guostarà camp o vinya ab foch, o  hy llexerà sa bístia per ço que pexa aquí, 
Ex 22,14 dibilitade e morrà, e son senyor no  hy serà present, sertes tengut és de  
Ex 22,17  17 E si lo para d’ella no le  hy volrà donar per muller, deu-li donar  
Ex 23,11  los pobres de ton poble, e ço que  hy romendrà menjaran les bèsties del camp; 
Ex 24,2  no s’hi acostaran, ni lo poble no  hy puig ab ell. 3 E vench Moysèn e recomtà 
Ex 26,12 lo traginat, ço és, una cortina que  hy és més, cobriràs-na la part derrera  
Ex 34,34  e com axia devant ell, ell lo  hy tornava, e puys perlava ab los fills de 
Ex 39,14  encastades en or [*]. 14 E havie- hy XII pedres entellades, on éran escrits  
Lv 2,1  e git demunt ella oli, e posa- hy ensens, 2 e portar-la-ha als fills  
Lv 2,11  sien meyns de llevat, axí que no  hy hage res de llevat ni de mel en ço que  
Lv 5,16  lo dan, e puys anadesque- hy la Vè part e lliure-ho al sacerdot,  
Lv 6,3 li’n farà alguna colúmpnia, 3 o le  hy metrà en cosa perduda o le hy salerà, o 
Lv 6,3  o le hy metrà en cosa perduda o le  hy salerà, o en totes aquestes maneres o  
Lv 13,58  la llepra, sia cremada, 58 e si no  hy aparrà, [*] serà munda. 59 »Aquesta és  
Lv 14,39 tornarà lo prevara en la casa, e si  hy veurà la plaga de llepra en les pedres, 
Lv 14,47  47 e qui dormirà en aquella o  hy menyarà, llevarà la sua vestimenta. 48  
Lv 16,12  l’altar, e tanent en la mà meta- hy timiama e ensens, e entra oltra lo vel, 
Lv 22,14  per ignorància, afagirà- hy la sinquena part ab aquella cosa que  
Lv 25,11  en lo camp les coses que  hy nexeran, e les promeyes de la verema no 
Lv 27,13 aquell qui’l presentarà, afagirà- hy sobra la estima la quinta part. 14 »L’ 
Ex 12,22  un salpasser de una manade de  hysop, e mullarets en la sanch, e salpaçar 
Lv 14,4  menyar, e fust de sedra, vermell e  hysop. 5 E deguoll la un dels aucells en  
Lv 14,49  pardals e fust de sedra e grana e  hysop. 50 E com haurà deguollat la un  
Ex 6,16  lurs cognisions: Guersson e Caad  i Merarí. E los anys de la vida de Lleví  
Lv 13,40  a qui cahen los cabels del cap  i és calp, munda és. 41 [*] 42 mas [*] en  
Lv 18,11  la qual ha engendrade ton para  i és ta germana, no la descobriràs. 12 [*] 
Lv 21,10  e les sues mans santifiquades [*]  i és vestit de santes vestadures, lo seu  
Lv 22,23 sobre la ara del Senyor. 23 »Lo bou  i la ovella ab la orella tellada e la  
Lv 26,32 d’equí avant la odor molt suau, 32  i destroviré la vostra terra. Espavantar- 
Ex 14,28  que no’n romàs d’ells entrò a  I. 29 E los fills de Ysrael paseren [*] en 
Ex 21,18  alguns hòmens sa berallaran e la  I farrà l’altre proïsma seu ab pedra o ab 
Ex 21,21  serà de crim; 21 mas si sobreviurà  I dia o II, no serà tingut a pena, cor la  
Ex 25,10  haurà II colzes [*], e de enpleza  I colze e mig, e de alteza semblantment I  
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Ex 25,10  e mig, e de alteza semblantment  I colse e mig. 11 E cobriràs ella del fin  
Ex 25,23  qui haurà II colzes de lonch, e  I colze d’ample, e d’alt mig colze, 24 e 
Ex 28,16  faràs ell codrat en dobla, e haurà  I palm de llonch e altre palm d’ampla. 17 
Ex 30,2  faràs ell, 2 e haurà de llonch  I colze, e altra d’ampla, axí que venga  
Ex 30,10  Aron sobra lo corn de aquell  I vegade l’ayn, en la sanch qui és oferta 
Ex 30,24  del santuari, e oli de olives net  I sister. 25 E configiràs tot açò, e  
Ex 37,1 colzes e mig [*] d’ampla, e d’alt  I colze e mig. E cobrí-la tota de pur  
Ex 37,6  havia de llonch II colzes e mig, e  I colze e mig d’ampla. 7 E féu II  
Ex 37,10  e d’ampla un colze, e d’alt  I colze e mig, 11 e cobrí-la de or pur.  
Ex 37,24  ab totes ses eynes d’or net  I quintar. 25 E féu un altar a le timiama, 
Ex 37,25 de sethim, e havia de cascun quadra  I colze, e d’alt II colzes, e en cascun  
Lv 4,3  lo pobbla, offerrà per son peccat  I vadell que sia net al Senyor. 4 E aquell 
Lv 5,6  panetència per lo peccat: 6 ofira  I anyell del folcat o I cabra, e orerà per 
Lv 5,6  6 ofira I anyell del folcat o  I cabra, e orerà per ell lo sacerdot e per 
Lv 6,15  l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot  I puyn de sèmola mesclada ab oli e molt  
Lv 6,20 la sua unció: oferran la Xè part de  I sister de sèmola en sacrifici  
Lv 7,14  passifiquar, 14 dels quals offerrà  I per premícies a nostre Senyor, e serà  
Lv 8,22  havia manat a ell. 22 E sacrificà  I ariet segon en consagració dels  
Lv 9,3  “Pranets un cabrit per peccat e  I vadell e un anyell d’un ayn, e sien  
Lv 12,6  per fill o per filla, porterà  I anyell d’un ayn en holocaust e I poll  
Lv 12,6  I anyell d’un ayn en holocaust e  I poll de coloma o de tortra per peccat a  
Lv 14,10  VIIIè prenga II anyells nàdeus e  I ovella d’un ayn sens taque e III deenes 
Lv 16,3  Aron en la santadat, que oferrà  I tor per peccat e un moltó en holocaust,  
Lv 19,21 porta del tabernaccla del testimoni  I anyell, 22 e pregarà per ell lo  
Lv 23,12  guarba és santificada, serà tellat  I anyell sens màcula, de I ayn, en  
Lv 23,12  tellat I anyell sens màcula, de  I ayn, en holocaust del Senyor, 13 e  
Lv 23,13  de sert vi, la quarta part de  I [*]. 14 »Pa ni farina no mengereu de les 
Lv 23,19  en olor molt suau al Senyor. 19 E  I cabrit per lo peccat fareu, e II anyells 
Ex 10,26  se n’irà ab nós, axí que no  ich romendrà d’él una ungla, ni de  
Lv 4,2  de Ysrael: »Ànima com peccarà per  ignorància de sacrifici e de tots  
Lv 4,13  coŀlació de Ysrael sa ignorave per  ignorància faent ço que és contre lo  
Lv 4,22  de açò que nostre Senyor veda per  ignorància, 23 e aprés conexerà son  
Lv 4,27  27 »E si ànima peccarà per  ignorància del poble de la terra, ço és,  
Lv 5,17  a ell. 17 »Ànima qui peccarà per  ignorància e ferà una de les coses que  
Lv 22,14  de les coses santifiquades per  ignorància, afagirà-hy la sinquena part  
Lv 4,13  si tota la coŀlació de Ysrael sa  ignorave per ignorància faent ço que és  
Ex 21,19  e irà defora sobre son bestó, serà  ignosent aquell qui’l farí, enaxí enperò  
Lv 26,41  a tant que’s don verguonya la  ignosenta pensa llur. »E llevors pregueran 
Ex 34,7  peccat, e negú devant tu per si és  ignossent, qui rrets les iniquitats dels  
Ex 2,Tit  restaurats-la. 2,Tit Capítol  II 1 E aprés açò, axí un homa de la casa  
Ex 2,13  13 E axí en lo segon jorn, e viu  II hebreus qui’s barallaven, e dix en  
Ex 4,9 segon. 9 E si no’t creuran per los  II senyals ne oyran la tua veu, prin de la 
Ex 18,6  vench a tu ab la muller tua e  II fills teus ab ella. 7 Lo qual axí de  
Ex 21,21  crim; 21 mas si sobreviurà I dia o  II, no serà tingut a pena, cor la moneda  
Ex 21,22  aquell és. 22 »E si’s berallaran  II hòmens e algú d’ells ferrà fembra  
Ex 22,7  serà trobat, deu-ne esmanar  II tans; 8 e si no serà atrobat lo lladre, 
Ex 24,12 en lo munt, està aquí e donaré a tu  II taules de pedra e la ley e los  
Ex 25,10  la llongueza de aquella haurà  II colzes [*], e de enpleza I colze e mig, 
Ex 25,12  sobre IIII angles de la arca:  II sercles sien en la un lats, e II, en l’ 
Ex 25,12  II sercles sien en la un lats, e  II, en l’altre. 13 E feràs barres de fust 
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Ex 25,14  14 e passaràs la una barra per los  II sercles d’or de la un llats, e l’  
Ex 25,14 un llats, e l’altre per los altres  II sercles de l’altre llats, e ab  
Ex 25,18  e mig [*] d’ample. 18 E faràs  II xerobins d’or batedís, e posaràs un de 
Ex 25,22  tu desobre la claustre, dintre les  II ales dels xerobins qui seran sobre la  
Ex 25,23  taule de fust de setim, qui haurà  II colzes de lonch, e I colze d’ample, e  
Ex 25,35 ells poms e flos, 35 e [*] sots les  II astes en III lochs, que són ensemps VI, 
Ex 26,17  17 E en lo llats de la taula haurà  II tornets, enaxí que una taula se pugua  
Ex 27,6  barres a l’altar de fust de setim  II, les quals cobriràs de llaunes d’eram, 
Ex 27,7  e seran les perxes o barres en  II llats de l’altar per portar ell. 8 No  
Ex 28,9  e de lli tortís. 9 »E pendràs  II pedras de unicla e escriuràs, ço és,  
Ex 28,14  13 E faràs encastaments d’or 14 e  II cadenes d’or net, la una ten gran con  
Ex 29,1 a servir mi. Tu pendràs un vadell e  II moltons nàdeus, 2 e pa alís e crespel  
Ex 29,38  altar cascun dia continuhadement:  II moltons de II anys, 39 un a matí e  
Ex 29,38  dia continuhadement: II moltons de  II anys, 39 un a matí e altra al vespra  
Ex 34,4 aquell, ni d’equí avant. 4 E tallà  II taules de pedra aytals com les altres  
Ex 36,22  e d’ampla un colze e mig. 22  II encastadures –uns tornets– havia en  
Ex 36,24  24 ab XL colones d’argent,  II a cascuna de les posts, per ço que’s  
Ex 36,26  taules 26 ab XL colones de argent,  II per cascuna part de la taula. 27 E de  
Ex 36,28  vers la mar, posà VI taules 28 e  II per sengles angles del tabernaccla [*], 
Ex 36,30  haguessen XVI colones de argent,  II a cascuna taula. 31 Féu barres de fust  
Ex 37,1  de fust de setim, e hach de llonch  II colzes e mig [*] d’ampla, e d’alt I  
Ex 37,6  de pur aur, e havia de llonch  II colzes e mig, e I colze e mig d’ampla. 
Ex 37,7  e I colze e mig d’ampla. 7 E féu  II xerobins de pur aur, los quals posà a  
Ex 37,10  fust de sethim, e havia de llonch  II colzes, e d’ampla un colze, e d’alt I 
Ex 37,25  de cascun quadra I colze, e d’alt  II colzes, e en cascun angle axia un corn. 
Ex 37,27  axí una corona d’or tot entorn, e  II anells d’or sobra la corona per cascun 
Ex 39,4 primes colós sots son regiment, 4 e  II orlles ensemps ajustades de cascun  
Ex 39,6  Senyor a Moysèn. 6 E aperellà  II pedres de unicle encastades en or, e en 
Ex 39,16  cadenes d’or net en dobla, 16 e  II guanxos qui tanien los anells d’or, e  
Ex 39,16  tanien los anells d’or, e posaren  II anells d’or sobra cascun llats de l’  
Ex 39,18 18 e de aquell anell partien altres  II cadenes d’or, e devallaven per les  
Ex 39,19  tenbé cadenes qui pranien los  II anells de l’hossen, axí que l’hossen  
Lv 2,Tit odor a nostra Senyor. 2,Tit Capítol  II 1 »L’ànima com aportarà sacrifici a  
Lv 3,15  tots los menbres vidals, 15 e los  II llombles ab lo fetge, qui és sobra  
Lv 5,7  si no porà ofarir bestiar, ofira  II tortres o II coloms a nostre Senyor, un 
Lv 5,7  ofarir bestiar, ofira II tortres o  II coloms a nostre Senyor, un per lo  
Lv 5,11  »E si no basta son poder que ofira  II tortres o dos polls de coloms, ofira  
Lv 5,15  del folch, e qui no ho porà fer,  II sicles segons lo pes del santuari, 16 e 
Lv 12,5  si serà fembra, serà no nèdea per  II setmanes, entorn lo gitament de les  
Lv 12,8 que pugua ofarir un anyell, prengua  II tortres o II polls de coloms, un dels  
Lv 12,8  un anyell, prengua II tortres o  II polls de coloms, un dels quals a fer  
Lv 14,4 que serà purificat que ofira per si  II pardals vius los quals són lleguts de  
Lv 14,10  10 »E en lo dia VIIIè prenga  II anyells nàdeus e I ovella d’un ayn  
Lv 14,21  mesclada en oli en sacrifici, e  II sistés d’oli 22 e II tortres o II  
Lv 14,22  sacrifici, e II sistés d’oli 22 e  II tortres o II polls de coloms, dels  
Lv 14,22  II sistés d’oli 22 e II tortres o  II polls de coloms, dels quals sia la un  
Lv 14,49  la purificació de aquella prengua  II pardals e fust de sedra e grana e  
Lv 15,14  munda. 14 E en lo VIIIè dia pendrà  II tortres e II polls de coloms, e devant  
Lv 15,14 en lo VIIIè dia pendrà II tortres e  II polls de coloms, e devant Déu ell  
Lv 15,29  en lo VIIIè dia oferrà al sacerdot  II tortres o II polls de coloms a le porta 
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Lv 15,29 dia oferrà al sacerdot II tortres o  II polls de coloms a le porta del  
Lv 16,5  la multitud dels fills de Ysrael  II cabrits per peccat e un moltó en  
Lv 16,7 per la sua casa. 7 E ferà astar los  II cabrits devant Déu a le porte del  
Lv 19,7  foch ho cremareu. 7 Si nengú aprés  II dies mengerà aquella, serà espaventabla 
Lv 19,19  llevors. La vestadura [*] de  II fils és texide no la vestiràs. 20 »L’  
Lv 23,13  llibamens seran presentats ab ell:  II delmes de sèmola comoltada ab oli en  
Lv 23,17  17 de totes habitacions vostres:  II pans de promeyes de II delmes de sèmola 
Lv 23,17  vostres: II pans de promeyes de  II delmes de sèmola llevade de llevat, los 
Lv 23,18  d’un ayn e un vadell del remat e  II moltonets, e seran en holocaust ab los  
Lv 23,19  E I cabrit per lo peccat fareu, e  II anyells anyívols, víctimes dels  
Lv 24,5  aquella XII pans que cadescú haurà  II delmes, 6 dels quals de VI en VI desà e 
Ex 3,Tit  e desliurà’ls. 3,Tit Capítol  III 1 E Moysès gordava e pexia les ovelles 
Ex 4,10 yo no sóm bell perler, e de aquests  III dies yo no entendria ço que tu has  
Ex 5,3  nós per ço que anem la via de  III dies per lo desert e que sacrificam al 
Ex 8,27  Nós irem per lo desert anadura de  III dies, e aquí sacrificarem al Senyor  
Ex 15,22 se’n en lo desert de Zur, e anaren  III dies per lo desert, e no trobaren  
Ex 21,29  fferir ab lo corn hir o are haurà  III dies, e que son senyor ho sàpia e no  
Ex 23,14  ne no sia oït en vostra bocha. 14  »III festes a mi per sengles anys farets.  
Ex 23,17  ajustaràs tos fruyts del camp. 17  »III veguades en l’ayn aparrà tot mascle  
Ex 25,32  32 VI canes axiran de son llats,  III de la un llats e III de l’altre; 33  
Ex 25,32  de son llats, III de la un llats e  III de l’altre; 33 III pomets a manera de 
Ex 25,33  la un llats e III de l’altre; 33  III pomets a manera de nou en la una cama, 
Ex 25,33  pom e flor ensemps, e semblantment  III pomets a manera de nou en la altra  
Ex 25,35 flos, 35 e [*] sots les II astes en  III lochs, que són ensemps VI, qui ixen de 
Ex 27,1 ampla, axí que sia quodrat, e haurà  III colzes d’alt. 2 E les torres dels  
Ex 27,14  de la cortina de la un llats hage  III colones e atratants pilars. 15 [*] 16  
Ex 34,24  ’t devant nostre Senyor ton Déu  III vegades en l’ayn. 25 »No deguollaràs  
Ex 37,18  flos, 18 VI en cascun llats, havia  III canons, IIIs d’una part e IIIs d’  
Ex 37,19  e en l’altra canó havia atressí  III poms a manera de nou, ab flos ensemps  
Ex 37,21 e les flos éran sots los canons per  III lochs, que fan ensemps VI canons qui  
Ex 38,1  havia de cascun quadre V colzes, e  III d’alt, 2 del qual axien corns en  
Ex 38,14  14 e les colones de XV colzes,  III de llurs fonaments, una a cascun llats 
Ex 38,15 cortines de XV colzes de llonch, ab  III colones ab sos fonaments. 16 Atrecí  
Lv 3,Tit  sacrifici és a Déu. 3,Tit Capítol  III 1 »E si deguolladura de pasificament  
Lv 11,35 sia forn, vulles que sien ferres de  III peus, sia destrovit e seran no nèdeus. 
Lv 14,10  e I ovella d’un ayn sens taque e  III deenes de sèmola en sacrifici, que sia 
Lv 25,21  lo VIè ayn, e farà fruyt de  III ayns, 22 e sembrareu l’ayn VIIIè e  
Lv 27,6 seran dats V sicles; per la fembra,  III. 7 Lo LXè ayn lo mascla d’equí avant  
Ex 4,Tit  despullarets Agipta. 4,Tit Capítol  IIII 1 E respòs Moysèn e dix: –No creuran  
Ex 22,1  pach per un bou sinch bous, e  IIII ovelles per una ovella. 2 E si serà  
Ex 25,12  un cercle d’or tot entorn, 12 e  IIII sercles d’or, los quals posaràs  
Ex 25,12  d’or, los quals posaràs sobre  IIII angles de la arca: II sercles sien en 
Ex 25,25  un sercla qui l’aur romendrà de  IIII dits d’alt, e sobra aquella faràs  
Ex 25,26  altre corona d’or. 26 E faràs  IIII sercles d’or, e posaràs aquells en  
Ex 25,26 sercles d’or, e posaràs aquells en  IIII angles de aquexa matexa taula, per  
Ex 25,34 34 E en la asta del canalobra haurà  IIII poms a manera de nous, e haurà en  
Ex 26,2  de XXVIII colzes, e la empleza, de  IIII colzes. Totes les cortines seran de  
Ex 26,8  quals haurà XXX colzes de llonch e  IIII de ample, e de aquesta mesura seran  
Ex 26,32  lo qual cobriment penyaràs devant  IIII colones de fust de setim, les quals  
Ex 26,32  los caps daurats, e astaran sobre  IIII colones de argent. 33 E serà enserrat 
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Ex 27,2  colzes d’alt. 2 E les torres dels  IIII angles seran cubertes de aram. 3 E  
Ex 27,4 d’eram, e faràs sobre [*] l’arret  IIII anells d’aram, 5 e posar-la-has  
Ex 27,16  brodade. Les sues colones seran  IIII, e llurs pilars, atretants. 17 Totes  
Ex 28,17  palm d’ampla. 17 E posaràs en ell  IIII órdens de pedres. La primera sarà de  
Ex 36,9  de llonch XXVIII colzes e de ampla  IIII colzes, e totes les cortines éran de  
Ex 36,15  cascuna de lonch XXX colzes, e  IIII d’ampla, e totes axí éran de una  
Ex 36,36  brodade e vayra e destincta, 36 e  IIII colones [*], ab llurs capitells,  
Ex 37,3  un cercla d’or entorn, 3 e fermà  IIII anells d’or per angles d’ella, dos  
Ex 37,12  d’or [*], tot entorn, de ampla de  IIII dits, e sobra aquella havia altra  
Ex 37,13 anells d’or, los quals posà en los  IIII angles a manera de IIII peus 14 [*]  
Ex 37,13 posà en los IIII angles a manera de  IIII peus 14 [*] que passàs per aquelles  
Ex 37,20  20 E en la cana d’él havia  IIII poms a manera de nous, ab flos e ab  
Ex 38,5  5 e féu a la sotana part de la ara  IIII anells [*] per los quals passacen les 
Ex 38,19  la tenda. 19 E lurs colones foren  IIII, e lurs fonaments IIII, e lurs  
Ex 38,19  foren IIII, e lurs fonaments  IIII, e lurs fonaments e lurs capitells  
Ex 39,10  de mesura de un palm, 10 e posà en  IIII tires pedres preciozes en ell. En lo  
Lv 4,Tit  sobra l’altar. 4,Tit Capítol  IIII 1 E parlà Déu a Moysèn e dix: 2  
Lv 11,20  20 »E totes volataries anant sobra  IIII peus serà abominabla a vós. 21 E  
Lv 11,21 a vós. 21 E qualquequal anirà sobra  IIII peus [*] haurà llonguesa detràs per  
Lv 11,23  les volataries qui solament hagen  IIII peus, sinó aquestes que havem dites,  
Lv 11,27  de tots los animals qui van ab  IIII peus, serà inmunda; si algú tocarà la 
Ex 28,20  e de àcates e de amatistes; 20 la  IIIIª de crisòlits e de unicles e de  
Ex 29,40  mesclade ab oli, que hage masura  IIIIª part de un sister, e vi temprat  
Ex 2,2  ell molt bell, e amagaren-lo per  IIIs mesos. 3 E com més no’l poguessen  
Ex 3,18  apellà a nós, e irem per via de  IIIs dies per lo desert per ço que  
Ex 10,22  la univerce terra de Agipta per  IIIs dies, 23 enaxí que negú no veyha son  
Ex 21,11 sa nedaze. 11 E si no farà aquestes  IIIs coses, llex-la hom de grat anar  
Ex 21,36 ’l bou farís del corn hir o are ha  IIIs dies e no guardave aquell son senyor, 
Ex 37,18  en cascun llats, havia III canons,  IIIs d’una part e IIIs d’altra. 19 E  
Ex 37,18  III canons, IIIs d’una part e  IIIs d’altra. 19 E havia en cascun canó  
Ex 1,15 de cor. 15 E dix lo rey de Egipta a  IIs juÿes madrines –de les quals la una  
Ex 26,19  de argent, de les quals metràs  IIs desots cascuna taula e en cade angle.  
Ex 26,21  entresí XL colones de argent,  IIs a cascuna taula. 22 E de la part del  
Ex 26,23  llavant faràs VI taules, 23 e  IIs taules faràs que sien ajuntes en l’  
Ex 26,24 ab l’altre ab tornets d’or, e les  IIs taules qui en los anglas són posadores 
Ex 26,25 e lurs colones de argent seran XVI,  IIs per cascuna taula. 26 »E faràs barres  
Ex 30,2  que venga codrat, e haurà d’alt  IIs colzes [*] los seus corns, 3 e  
Ex 31,18  hach complides aquestes peraules,  IIs taules [*] de pedra scrites del dit de 
Ex 32,15 devallà Moysèn del munt portant les  IIs taules del testimoni en la mà,  
Ex 34,1  1 E dix Déu a Moysèn: –Talla a tu  IIs taules de pedra aytals com les  
Ex 23,24 ans los destrohiràs e trencaràs les  imatges de aquells. 25 Servirets al  
Lv 10,6 que sobre tota la coŀlació no isqua  indicnació. E los vostres frares e totes  
Ex 22,24  oiré la clamor d’ells, 24 e serà  indignade la mia furor, e ferré tu del  
Ex 8,11 de tu e de la tua casa, e dels teus  infans [*], enperò elles romandran en lo  
Ex 10,9  –Ab nostres mullers e ab nostres  infans irem, e ab nostres ovelles e ab  
Ex 10,10  ¿Com yo llexaré anar vós e vostres  infans? ¿Per què havets dupta, ne per què  
Ex 10,24  vostros arnès romanguen, e vostres  infans romanguen ab nosaltres. 25 E dix  
Ex 12,37  en Sechor, DCMª hòmens, sens  infans e fembres, 38 e companyes e  
Ex 21,4  fills o filles, la muller e sos  infans seran del senyor, e ell axirà per  
Ex 22,24  e serà te muller vídua e tos  infans pubills. 25 »Si argent presteràs a  
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Ex 1,16  en temps de lur parir, si serà l’ infant mascla ociets-lo, e si és  
Ex 2,3  -la, e maséran-hi l’ infant dins, e posaren-la en la rebegina 
Ex 2,6 6 e com obricen la caxeta, véran l’ infant qui plorava. Hach-na piatat e  
Ex 2,6  infants dels hebreus és aquest  infant. 7 E dix la germana a la filla de  
Ex 2,7  que pugua nodrir a tu aquest  infant. 8 E ella dix: –Vé. Anà tentost la 
Ex 2,9  la filla de Pharaó: –Prin aquest  infant e nodrex-lo’m, e yo lloguar-te 
Ex 2,9  he. E pres-lo la mara e nodrí l’ infant [*]. E dix a ella la filla de  
Ex 33,11  son ministre Jozuè, fill de Nun,  infant, romania en la tenda. 12 E dix  
Lv 12,3  e en lo dia VIIIè sia circuncís l’ infant. 4 E ella estarà en la sanch de la  
Ex 2,5  sobra la riba del flom. E com la  infanta viu la caxeta en lo riu, tramès- 
Lv 21,14  ne publica no la pendrà, sinó  infanta de son poble. 15 No mescla la  
Ex 2,22  per muller, 22 la qual consabé e  infantà fill, lo qual apellà Guarson  
Ex 21,4 E si son senyor darà a ell muller e  infanterà fills o filles, la muller e sos  
Ex 2,17  E llevà’s Moysès e defançà les  infantes e abeurà les ovelles. 18 E com  
Ex 1,16  manant a elles: –Com vós llevarets  infants a les juÿes en temps de lur parir, 
Ex 1,17  rey de Agipta, ans conservaren los  infants. 18 E lo rey féu-les-sa venir  
Ex 1,18  us he manat, cor vós raservats los  infants? 19 E elles respongueren: –Les  
Ex 2,6  Hach-na piatat e dix: –Dels  infants dels hebreus és aquest infant. 7 E 
Ex 21,5  am nostre senyor e ma muller e mos  infants, e no vull axir franch”, 6 offira  
Lv 12,2  qui haurà consabut per sament, si  infentarà mascla serà no nèdee per VII  
Ex 23,25  pans e tes aygües, e que lleu la  iniquitat d’enmig de tu. 26 No serà  
Ex 28,43  en lo santuari, per ço que en  iniquitat de la cosa no múyran. Custuma de 
Lv 5,1  si no ho denunciarà portarà la sua  iniquitat. 2 Ànima qui toquarà alguna cosa 
Lv 5,17  la cosa del peccat per la sua  iniquitat, 18 ofira un moltó net del folch 
Lv 10,17  dat a vós que portets multitud de  iniquitat e que preguets per aquella  
Lv 17,16  e lo cors, porterà la sua  iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E perlà  
Lv 19,8  de inpiatat; 8 porterà la sua  iniquitat o malvestat, car la cosa sante  
Lv 19,18  venyance ni seràs ramenbrant de la  iniquitat o inyúria de ton proïsma. Amaràs 
Lv 20,17  han demostrada, e portaran lur  iniquitat. 18 »Qui perticiparà ab fembra  
Ex 20,5  Déu, fort e gelós, qui vesit les  iniquitats dels pares en los fills en la  
Ex 28,38  lo front de Aron, e portarà les  iniquitats d’equells qui offerran, e  
Ex 34,7  per si és ignossent, qui rrets les  iniquitats dels pares en los fills e sobra 
Ex 34,9  e tolràs-nos les nostres  iniquitats e nostres peccats, e posseyràs  
Lv 16,21  cap de aquell, confesarà totes les  iniquitats dels fills de Ysrael e totes  
Lv 16,22  sobra lo seu cap totes les llurs  iniquitats en terra solatària, e serà  
Lv 26,18  obayreu a mi, anadir-hi-he les  iniquitats vostres a VII dobles per los  
Ex 5,16  e los teus serfs són batuts, e  injustament fan contra lo teu pobla. 17 E  
Lv 19,15  ço que malvestat és ni jutgeràs  injustament. No meynspreus la persona del  
Ex 25,37  sobre lo canelobre per ço que  inllumín sobre la part de sa cara. 38 E  
Ex 27,21  que és penyade sobra lo testament.  Inlluminaran ella Aron e sos fills, axí  
Ex 14,20  escuradat era la nuu tenabroza e  inlluminave’ls de nit, axí que entra ells 
Ex 35,8  [*], e fust de setim, 8 e oli per  inluminar e a cuynar e a confagir los  
Lv 19,5  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 5 »Si  inmolareu víctima dels pasífichs al Senyor 
Lv 22,29  los seus fruyts o fills. 29 »E si  inmolareu víctima per retra gràcies al  
Lv 7,19 qui toquarà en nenguna cosa que sia  inmunda no sia menyada, mas sia cremade a  
Lv 11,26 no serà departida e no ramuga, serà  inmunda; qui toquarà aquell serà ensutzat. 
Lv 11,27  animals qui van ab IIII peus, serà  inmunda; si algú tocarà la morteÿna de  
Lv 11,34  llíquida de tots los vaxells serà  inmunda. 35 Qualque cosa de les morteÿnes  
Lv 11,35  d’equells serà toquada serà  inmunda en caure de sobre, vulles que sia  
Lv 11,39  qui llur morteÿna toquarà serà  inmunda entrò al vespra. 40 E qui mengerà  
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Lv 11,40  llau la sua vestedura e serà  inmunda entrò al vespra. 41 »E tot ço que  
Lv 13,15 adonchs lo secerdot jutgerà ell per  inmunda e serà contat entre los no nèdeus, 
Lv 13,36  mudats, apartament jutgerà ell  inmunda; 37 e si la plaga sterà plana e  
Lv 13,55 esclatada, munde és, e si no és axí  inmunda és: la sua vestimenta sia cremada  
Lv 14,36  per ço que tota no sia feta  inmunda de la cosa qui en la casa és, e  
Lv 14,40  aquelles fora la ciutat en lloch  inmunda, 41 e la casa farà raura dedins  
Lv 14,41 la rahadura fora del pobla en lloch  inmunda, 42 e farà tornar d’altres pedres 
Lv 14,44  persevarant en aquella, la casa és  inmunda. 45 La qual mantinent sia  
Lv 14,45  gitada fora de la posada en loch  inmunda. 46 »E qualquequal intrarà en la  
Lv 14,46  la casa dementra és tenquade, serà  inmunda entrò al vespra; 47 e qui dormirà  
Lv 15,27  e ell, llevat ab aygua, serà  inmunda entrò al vespra. 28 »E si cessarà  
Lv 20,25  vosaltres la bèstia munda de la  inmunda e l’ocell nèdeu del no nàdeu,  
Lv 22,4  a tant que sia guorit. Qui toquarà  inmunda sobra cosa morta de la qual ix  
Lv 22,5  toquarà graponant o nenguna cosa  inmunda, lo toquar del qual és sutze, 6  
Lv 22,6 lo toquar del qual és sutze, 6 serà  inmunda fins al vespre e no mengerà de les 
Lv 27,11  serà al Senyor. 11 L’animal  inmunda lo qual sacrificar al Senyor no’s 
Lv 27,27  27 La qual cosa si és animal  inmunda, rasembrà’l aquell qui’l  
Lv 13,8  prevera 8 e condepnar-l’ha per  inmunde, si a ell serà vist. 9 »E plagua  
Lv 13,11  secerdot e no enclourà aquell, cor  inmunde és ell. 12 »E si florirà  
Lv 14,57 què’s pugua conèxer qui és munde o  inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E parlà Déu a 
Lv 15,4  ell, e en la qual ell siurà,  inmunde és. 5 E si algun homa toquarà lo  
Lv 15,9  [*] 9 E lo siti en què ha sigut és  inmunde. 10 E qualquequal siurà sobre  
Lv 15,16  s’ha lo cors tot ab aygua, e serà  inmunde tro al vespra. 17 [*] 18 E la  
Lv 11,4  menyarets de aquella, e entre les  inmundes reputats aquella. 5 »E lo conill, 
Lv 11,28  cor totes aquestes coses són  inmundes a vós. 29 »E totes aquestes coses 
Lv 11,43  cosa de aquelles perquè no siats  inmundes, 44 car yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,23 menbres; los brots qui broten seran  inmundes a vosaltres ni mengereu de  
Lv 5,2  reptília, e serà oblidade la sua  inmundícia, mala és e deu esser lexada. 3  
Lv 5,3  lexada. 3 »E si algú toquarà la  inmundícia de l’home segons totes les  
Lv 22,3  de Ysrael al Senyor en lo qual ha  inmundícia, perirà devant lo Senyor. Yo  
Lv 16,16  sobre lo santuari de totes les  inmundícies dels fills de Ysrael e de  
Lv 16,19  e santificarà ell de totes les  inmundícies dels fills de Ysrael. 20 »E  
Lv 19,7  serà espaventabla e tingut de  inpiatat; 8 porterà la sua iniquitat o  
Ex 38,21 foren de aram. 21 E aquests són los  instruments del tabernaccla del testimoni, 
Ex 8,1 Capítol VIII 1 E dix Déu ha Moysès:  –Intra a Farahó e digues a ell: “Açò diu  
Ex 7,23 nostre Senyor. 23 E tornà-ce’n e  intrà-sse’n en la sua casa, e no hy  
Lv 16,23  que primerament portava com  intrà en lo santuari, e llexarà-les  
Ex 38,18  [*]. 18 E féu la cuberta de la  intrada de la cort de obra obrade de blau  
Ex 38,31 les estaques de la cort e de la sua  intrada. 39,Tit Capítol XL 1 E de or, blau 
Ex 38,15  15 E de la [*] part de la  intrade del tabernaccla féu cortines de XV 
Ex 38,26 fetes les colones del sentuari e la  intrade, on penjava lo vel de la claustra. 
Ex 38,30 qual foren fets los fonaments de la  intrade del tabernaccla del testimoni, e  
Lv 3,2  e deguollarà aquell en la  intrade del tabernacla, e los fills de  
Lv 3,13  e deguolla en lo tabernacla en la  intrade del testimoni, e los fills de Aron 
Ex 14,16 depertir-s’ha aquella per ço que  íntran los fills de Ysrael e que passen  
Ex 30,20  les mans e los peus 20 con deuran  intrar en lo tabernaccla del testimoni e  
Ex 40,33  Senyor omplí aquell. 33 E no podia  intrar Moysèn en la tenda de la amistance, 
Lv 14,8  en aygua, e com serà purificat pot  intrar en la albergada, e siurà defora la  
Lv 14,46  en loch inmunda. 46 »E qualquequal  intrarà en la casa dementra és tenquade,  
Lv 21,11 no esquinsarà, 11 e a nangú mort no  intrarà en nenguna manera; sobra lo para  
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Ex 28,43 usaran aquells Aron e sos fills con  intraran en lo tabernacla del testament e  
Ex 7,10  Farahó”, e tornerà colobre. 10 E  intraren Moysèn e Aron devant Farahó, e  
Ex 14,22 E foren les aygües depertides, 22 e  intraren los fills de Ysrael per mig de la 
Ex 14,23  E los agipcians perseguien-los e  intraren aprés d’ells, e tots los  
Ex 14,23  de Farahó e totes les carretes  intraren per mig de la mar. 24 E com fo  
Ex 15,22  fills de Ysrael de la Mar Roja, e  intraren-se’n en lo desert de Zur, e  
Ex 40,30  fills ses mans e sos peus 30 com  intraren dejús lo traginat de la covinensa 
Ex 12,25 fills entrò anpertostemps. 25 E con  intrarets en la terra la qual nostre  
Ex 1,10  ’ns gitassen de la terra e que hy  intrassen ells. 11 E matéran sobra ells  
Ex 5,23 tramès mi? 23 Cor per ço com yo sóm  intrat a Farahó per ço que parlàs en lo  
Ex 18,7  paraules pasificables. E com foren  intrats en lo tebernacle, 8 comtà Moysèn a 
Lv 23,10 d’Israel. Diràs a ells: »Com sareu  intrats en la terra la qual yo us donaré e 
Lv 25,2  de Ysrael e diràs a ells: »Quant  intrats serets en la terra la qual yo  
Lv 10,9  no’n beuràs tu ne tos fills com  intreràs en lo tabernaccla del testimoni  
Lv 19,18  seràs ramenbrant de la iniquitat o  inyúria de ton proïsma. Amaràs lo teu  
Ex 32,10  10 E are llexe’l a mi, e la mia  ira irixaré contra ells, e deliré ells, e  
Ex 32,11 –Per què, Senyor, se irexerà la tua  ira contra lo pobla lo qual has tret de  
Ex 32,12 los en la terra?” Rapòs-sa la tua  ira, e sies aconortat sobra la maleza de  
Lv 13,45  45 haurà se vestimenta depertida e  irá ab lo cap nuu, e la vestadura que  
Ex 10,26  26 E tot nostre bestiar se n’ irà ab nós, axí que no ich romendrà d’él  
Ex 21,19  per malaltia, 19 si’s llevarà e  irà defora sobre son bestó, serà ignosent  
Ex 23,23  aquells qui tu afligen. 23 »E  irà mon àngel devant tu, e amenar-t’he  
Ex 32,34  he dit a tu: Vet que lo meu àngel  irà devant tu, e yo en lo dia de mon  
Ex 33,14 14 E dix nostra Senyor: –La mia faç  irà devant tu, e rapòs donaré a tu. 15 E  
Ex 9,35  [*], e no lexà anar lo poble d’ Irael, axí com havia dit nostre Senyor  
Ex 17,11  11 E com Moysèn llevave les mans,  Irael vensia, e com bexave la mà, Amalech  
Ex 32,22  peccat? 22 E ell respòs: –No s’ irasque lo senyor meu. Tu conexs bé aquest 
Ex 11,9 axireu. 9 E axí-ce’n Moysèn molt  irat devant Farahó. E dix nostre Senyor a  
Ex 32,19 lo vadell e los balls, e fonch molt  irat, e gità les taules e trenquà aquelles 
Lv 10,16  ofert per peccat, trobà’l, e fou  irat contra Alazar e Aytamar, qui  
Ex 3,3  e no cremava. 3 E dix Moysèn: «Yo  iré e veuré aquesta gran visió, per què no 
Lv 26,28  e caminareu contra mi, 28 yo  iré ab furor contrària envers vosaltres e  
Ex 4,18  a Ytró, son sogre, e dix a ell:  –Iré are e tornaré a mos frares en Egipte, 
Ex 3,18  Déu dels hebreus, apellà a nós, e  irem per via de IIIs dies per lo desert  
Ex 8,27 ells, ells nos allapidarien. 27 Nós  irem per lo desert anadura de III dies, e  
Ex 10,9 nostres mullers e ab nostres infans  irem, e ab nostres ovelles e ab nostros  
Lv 18,4  manaments guordareu, e per aquells  ireu. Yo sóm Senyor, Déu vostra. 5  
Ex 32,11 son Déu dient: –Per què, Senyor, se  irexerà la tua ira contra lo pobla lo qual 
Ex 32,10  E are llexe’l a mi, e la mia ira  irixaré contra ells, e deliré ells, e faré 
Lv 26,42  e pacte que fermí ab Jacob e  Isach e de Abram, de la terra de sert ma  
Ex 12,22  los perestatges. E nagú de vós no  ischa fora de la porta de la sua case  
Ex 16,29  de vós ab si mateix, e nengú no  ischa de son loch en lo dia VIIè. 30 [*]  
Lv 10,6  ço que sobre tota la coŀlació no  isqua indicnació. E los vostres frares e  
Ex 17,6  enperò farràs aquella perquè n’ isque. E féu-ho axí Moysèn devant los  
Ex 21,3  com hi entrà e ab aytal n’ isque. E si havia muller, sa muller isque  
Ex 21,3 isque. E si havia muller, sa muller  isque ab ell ensemps. 4 E si son senyor  
Lv 10,2  lo qual a ells no era manat. 2 E  isqué foch de nostre Senyor e cremà ells,  
Lv 23,10  dient: 10 –Parla als fills d’ Israel. Diràs a ells: »Com sareu intrats  
Lv 22,4 inmunda sobra cosa morta de la qual  ix sament axí com de participament, 5 e  
Ex 11,8 mi –dix Faraó– e adoreu-ma dient:  “Ix tu e tot lo poble qui és sotmès a mi”. 
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Ex 25,35  III lochs, que són ensemps VI, qui  ixen de una asta del canalobra, 36 llurs  
Ex 6,15  foren: Jamuell e Jamín e Aoch e  Jachim e Soher e Saül, fill de la  
Ex 1,1  Yraell qui venguéran en Agipta ab  Jacob, cascú ab sa casade hi entraren: 2  
Ex 1,5  que hy entraren de la cuxa de  Jacob LXXV ànimes. E Josep ya era en  
Ex 2,24  que féu ab Abram e ab Ysach e ab  Jacob, 25 e raguordà nostro Senyor los  
Ex 3,6 Abram e lo Déu de Ysach e lo Déu de  Jacob. E cobrí Moysèn sa faç, cor no podia 
Ex 3,15 a vós, Déu de Abram e de Ysach e de  Jacob, dient: Aquest és a mi mon nom  
Ex 3,16  Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu de  Jacob ma tremat a vós dient: Vezitant  
Ex 4,5  Déu de tos pares, Abram, Ysach e  Jacob. 6 E dix-li altre vegade nostre  
Ex 6,3  3 qui aparaguí a Abram e Ysach e  Jacob en Déu totpoderós, e en lo meu nom  
Ex 6,8  ço que donàs ella a Abram, Ysach e  Jacob, e yo daré aquella a vós a posayr.  
Ex 19,3  e dix: –Açò diràs a le casa de  Jacob, e anunciaràs açò a le case de  
Ex 32,13 Ramembre’t de Abram, de Ysach e da  Jacob, tos servidors, los quals jurest per 
Ex 33,1  la terra que juré a Abram, Ysach e  Jacob, dient: “A le tua sament daré  
Lv 26,42  la amistansa e pacte que fermí ab  Jacob e Isach e de Abram, de la terra de  
Ex 23,5 ell. 5 E si veuràs aze de ton amich  jaent dejús son càrrech, no trespasaràs  
Lv 15,18  17 [*] 18 E la fembra ab què haurà  jagut llevar-s’ha ab aygua e serà no  
Ex 6,15  fills de Simeon foren: Jamuell e  Jamín e Aoch e Jachim e Soher e Saül, fill 
Ex 6,15 Rubèn. E los fills de Simeon foren:  Jamuell e Jamín e Aoch e Jachim e Soher e  
Ex 21,8 de son senyor al qual serà liurade,  jaquesqua-la, mas no hage poder de  
Ex 21,27  o de sa serva, senblantment los  jaquesque anar franchs. 28 »E si bou ferrà 
Ex 18,2 muller de Moysèn, la qual ell havia  jaquide, 3 abdós fills de aquells, los  
Ex 13,15  Farahó era enduraït e no’ns volia  jaquir anar, e nostre Senyor ocís tots los 
Ex 13,17  de Agipte. 17 E com Farahó hagués  jaquit lo poble, nostre Senyor no’ls menà 
Ex 35,25  E les fembres aportaren de bon cor  jasins e boquines e propra e color  
Ex 28,18  serà de carvoncles e de safís e de  jaspis; 19 la terce sarà de ligírius e de  
Ex 39,11  en la segona, carvoncles e safís e  jaspis; 12 e en lo terç, lligírius,  
Lv 15,33  flux de sanch, e dels hòmens qui  jauen ab elles. 16,Tit Capítol XVI 1 E  
Ex 22,19  no llexeràs viura. 19 »E qui  jaurà ab bèstia, morrà de mort. 20 »Qui  
Lv 15,24  tro al vespra. 24 E si l’homa  jaurà ab ella en lo temps mestrual de la  
Lv 15,32  de sperma, e qui són ensutzats per  jaure ab fembra, 33 e de aquelles que han  
Ex 6,11  parla a Farahó, rey de Egipta, que  jequesqua axir los fills de Yraell de la  
Ex 7,2 Aron ton frara parlarà a Farahó que  jequesqua los fills [*] axir de la terra  
Ex 18,1  18,Tit Capítol XIX 1 E com oý  Jetró sacerdot de Median, sogre de Moysèn, 
Ex 18,5  del coltell de Farahó.» 5 E vench  Jetró, sogre de Muysèn, ab los fills e ab  
Ex 18,6  6 e tramès a dir a Moysèn: –Yo,  Jetró, vench a tu ab la muller tua e II  
Ex 18,9  deslliurats. 9 Fo molt alegra  Jetró per amor de tots los béns que Déu  
Ex 18,12  los déus [*] de ells. 12 E ofarí  Jetró, sogre de Moysèn, holocaust e  
Ex 18,14  del matí tro al vespra. 14 E com  Jetró, son sogre, viu tot ço que ell feya  
Ex 18,17 de Déu e la lig de aquell. 17 E dix  Jetró: –No és bona cosa la que tu fas. 18  
Lv 10,5  entraren e praseren-los axí com  jeyen, vestits ab lurs guonelles de lli, e 
Ex 1,18 què és açò que no volets fer ço que  jo us he manat, cor vós raservats los  
Ex 34,22  dels forments, e la festa cor  jo’t rahamí en aquell temps de l’ayn. 23 
Ex 33,3  en terra fluent de mel e de llet.  Jo no puyaré ab tu, cor aquest poble és de 
Lv 26,2  e hajau tamensa a mon santuari.  Jo sóm lo Senyor. 3 »Si en los meus  
Ex 6,20  companyes. 20 E pres Amram muller  Jocabech, sa tia, la qual enfantà a ell  
Ex 2,13  en la arena. 13 E axí en lo segon  jorn, e viu II hebreus qui’s barallaven,  
Ex 40,36  Senyor cobria lo tabernacla de  jorn, e de nits lo cobria foch, vahent lo  
Ex 1,5  de la cuxa de Jacob LXXV ànimes. E  Josep ya era en Agipta. 6 E morí Josep e  
Ex 1,6  E Josep ya era en Agipta. 6 E morí  Josep e tots sos fraras e tota la  
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Ex 1,8  Agipta rey nou, lo qual no conaxia  Josep, 9 e dix a son pobla: –Veus que lo  
Ex 13,19 Agipte. 19 E pres Moysèn la ossa de  Josep ab si, per ço com ell conjurà los  
Ex 17,9  en Rabhidim. 9 E dix Moysèn a  Josuè: [*] 10 [*] axí com perlà a ell  
Ex 17,14  e lliure-lo en les orelles de  Josuè. Yo deliré la memòria de Amalech  
Ex 24,13 Ysrael. 13 E llevaren-ce Moysèn e  Josuè, ministre de aquell, e puyà Moysèn  
Ex 24,5  XII trips de Ysrael. 5 E envià per  jóvens dels fills de Ysrael, e ofariren  
Ex 17,13  al sol sa quolguava. 13 E aflequí  Jozuè e Amalech e son poble en bocha de  
Ex 32,17  de la mà de nostra Senyor. 17 E oý  Jozuè lo brogit del pobla, e dix a Moysèn: 
Ex 33,11 entornave a le posade, son ministre  Jozuè, fill de Nun, infant, romania en la  
Lv 25,10  de la tua terra, car ell és  jubileu, [*] e cadescú retornarà a le  
Lv 25,11  a le companya primera, 11 car  jubileu és. E lo Ln any no senbrareu ni  
Lv 25,12  12 per la santificació de l’ayn  jubileu, e prestament collides les  
Lv 25,13  collides les menyareu. 13 L’ayn  jubileu retorna tothom a les sues  
Lv 25,14  mas segons lo comte de l’ayn  jubileu compraràs d’ell; 15 segons lo  
Lv 25,16  Quant més anys romendran aprés del  jubileu tant crexerà lo preu, e quant  
Lv 25,28 que haurà comprat fins a l’any del  jubileu, car en ell tota venda retornerà  
Lv 25,30 e rembra no’s porà en lo temps del  jubileu. 31 E si en la vila serà la casa  
Lv 25,33  33 Si rehemudes no seran en lo  jubileu, torneran a llurs senyors, car les 
Lv 25,40  e conreador serà, fins l’ayn  jubileu servirà envers tu, 41 e aprés n’  
Lv 25,50  que ha a pasar fins l’ayn del  jubileu, e de la moneda per la qual era  
Lv 25,51  los anys que romanen fins l’ayn  jubileu, segons lo compte ratrà-li lo  
Lv 25,54  açò no’s porà raembra, en l’ayn  jubileu axirà ab sos fills. 55 »Car meus  
Lv 27,17  Si tentost de l’ayn comensat del  jubileu prometrà lo camp, tant con pot  
Lv 27,18  que restats són al compte fins al  jubileu, e serà rellevat del preu. 19 La  
Lv 27,21  porà, 21 car com vendrà lo dia del  jubileu santificat serà al Senyor, e la  
Lv 27,23 lo nombre dels ayns lo preu fins al  jubileu, e donarà aquell qui aytal ha  
Lv 27,24  ha votat al Senyor, 24 e en lo  jubileu ratornarà al primer senyor qui l’ 
Ex 31,2  de Urí, nét de Hur, del trip de  Judà, 3 e he umplit ell de l’esperit de  
Ex 35,30  de Urí, nét de Hur, del trip de  Judà, 31 e ha complit ell de l’esperit  
Ex 38,22  d’Urí, nét de Hur, del trip de  Judà, complí per manement de Moysèn, axí  
Ex 1,2  entraren: 2 Rubem, Simeon, Lleví,  Judàs, 3 Ysachar, Zabulun, Benihamín, 4  
Ex 32,6 menyar e a beura, e llevaren-sa a  juguar. 7 E parlà nostro Senyor a Moysèn e 
Lv Inc  és apellat Llevítich, al qual los  juheus apellen Vaycrà. 1,Tit Capítol  
Ex 26,3  masura. 3 Les V cortines seran  juntes ensemps, e les altres V seran  
Ex 26,3  e les altres V seran atrecí  juntes ensemps. 4 E faràs anses, ço és, a  
Ex 26,24  †a creximent†. 24 E seran  juntes a devall tro a demunt, e la una se  
Ex 36,29  tabernaccla [*], 29 les quals éran  juntes dalt tro a baix, e la una banda  
Ex 26,24  són posadores per aytal matexa  juntura dèvan esser servades. 25 E seran  
Ex 28,27  que raguorden contra la fas de la  juntura jusane, per ço que puguen junyir  
Ex 28,28  axí que sia feta e romangue la  juntura entra ll’hossen e lo ephot, e vet 
Ex 23,1  sostendràs veu de monsonaguer, ne  junyes tes mans axí que per hom malvat  
Ex 36,10 éran de aquesta matexa masura. 10 E  junyí sinch cortines la una a l’altra, e  
Ex 36,16  matexa masura. 16 De les quals ell  junyí V a una part e VI a l’altra. 17 E  
Ex 39,18 devallaven per les spatles avall, e  junyían-se en lo ephot, e axí era en  
Ex 38,23  axí com Déu havia manat a ell, 23  junyint a ell per companyó Holiap, fill de 
Ex 26,9  mesura seran totes les altres. 9 E  junyir-les-has de V en V, enaxí que la 
Ex 28,27  juntura jusane, per ço que puguen  junyir sobre los musclos, 28 e estiguen l’ 
Ex 36,12  de elles, 12 [*] axí que’s pogués  junyir la una ab l’altra. 13 E féu L  
Ex 26,11 L sivelles de aram, ab les quals se  junyiran les anses o bagues, e que sia  
Ex 26,6  6 E faràs L guanxos d’or ab què  junyiràs les cortines cade una a sa par, e 
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Ex 28,24  e dos anells d’or [*]. 24 [*] les  junyiràs als anells qui són en los màrgens 
Ex 36,22  cascuna de les posts per ço que’s  junyís la una ab l’altra; e axí ho féu en 
Ex 36,24 cascuna de les posts, per ço que’s  junyís una a cascun cantó, là on terminave 
Ex 36,13  féu L anells d’or per ço que’s  junyisen ensemps e que fessen un  
Ex 2,21  pa ab nós. 21 E apellaren-lo. E  jurà Moysèn que estaria ab ell. E pres  
Ex 13,5  eveus e dels gebuseus, los quals  jurà a vostres pares que’ls donaria aquí  
Lv 5,4  mantir o a mal o a bé, e en aquell  jurament afermarà sa paraula oblidadement  
Lv 5,4  digna és de colpa. 4 »Ànima qui  jurarà e mourà sos lavis a mantir o a mal  
Ex 13,11  terra dels cananeus, segons que ha  jurat a tos pares que donarà aquella a tu, 
Ex 33,1 de terra de Agipta, en la terra que  juré a Abram, Ysach e Jacob, dient: “A le  
Ex 22,8  ha lo senyor de la casa al jutge e  jurerà que no mès sa mà en açò de son  
Ex 32,13  da Jacob, tos servidors, los quals  jurest per tu mateix dient: “Yo  
Ex 28,27  contra la fas de la juntura  jusane, per ço que puguen junyir sobre los 
Ex 9,27  he peccat are, e nostre Senyor és  just, e yo e mon poble som malvats. 28  
Ex 23,7 Fogiràs a monsónage, e lo sant e lo  just no auciuràs, cor yo sóm contrari dels 
Lv 19,35  alguna cosa malvada en juý, en pes  just, en retgla, [*] mesura. 36 [*] agual  
Lv 19,15  pobra ni honres la faç del rich;  justament jutge a ton proïsma. 16 No seràs 
Ex 16,18  no’n trobave més; cadehú ne  justave segons que n’havia master a son  
Ex 23,8  e fan torçre les peraules dels  justs. 9 »No faces trists los palegrins,  
Lv 13,51 o si perseverarà, per ensutzat serà  jutgat lo vestiment e tot ço que serà  
Ex 2,14 respòs: –E qui t’ha fet príncep ne  jutge sobre nós? ¿Donchs, vols-ma tu  
Ex 5,21  a ells: –Vege nostro Senyor e  jutge ço que vosaltres fets per vostro  
Ex 18,16  ells [*], vénen a mi per ço que yo  jutge a ells, e fas-los a saber los  
Ex 21,6 6 offira son senyor a ell devant lo  jutge, e acost-se a le porte [*], e puys 
Ex 22,8  -s’ha lo senyor de la casa al  jutge e jurerà que no mès sa mà en açò de  
Ex 22,9  haurà perduda que dirà devant lo  jutge, lo jutge veya la rahó de abdozos, e 
Ex 22,9  que dirà devant lo jutge, lo  jutge veya la rahó de abdozos, e aquell  
Ex 22,9  de abdozos, e aquell que dirà lo  jutge esmenarà dos tans a son conpanyó. 10 
Lv 13,32  per VII dies, 32 e en lo dia VIIè  jutge’l, e si veurà que no sia esclatada  
Lv 13,39  en lo qual és la cotna blanque, 39  jutge aquells lo secerdot; e si veurà que  
Lv 19,15  honres la faç del rich; justament  jutge a ton proïsma. 16 No seràs faedor de 
Ex 18,22 e prínceps de dehenes, 22 los quals  jutgen lo poble tostemps, e les coses  
Lv 13,15  e parrà, 15 adonchs lo secerdot  jutgerà ell per inmunda e serà contat  
Lv 13,36 e [*] los cabels mudats, apartament  jutgerà ell inmunda; 37 e si la plaga  
Lv 27,12  devant lo sacerdot, 12 lo qual  jutgerà si serà bo o mal, e ordonarà preu, 
Ex 18,22 dar consell recomteran a tu, e ells  jutgeran les coses menors; e serà lleugera 
Ex 21,22  de ella estimerà e los àrbitres ho  jutgeran. 23 Mas si morrà, jutgeràs segons 
Ex 21,23  ho jutgeran. 23 Mas si morrà,  jutgeràs segons que mereix: ànima per  
Lv 19,15 15 »No faràs ço que malvestat és ni  jutgeràs injustament. No meynspreus la  
Lv 13,13  llepra li cobre tota la carn sua,  jutyar-l’ha per llepra nèdea per ço cor 
Lv 13,22  entretant esclatarà lo cuyr, porà  jutyar aquell per llepra, 23 e si no’s  
Ex 18,13  altra dia sseya Moysèn per ço que  jutyàs lo poble, e estech lo poble devant  
Ex 18,26  e senturions e [*] deenas 26 qui  jutyassen lo poble tots temps, e ço que  
Lv 15,3  serà no nèdeu. 3 E llavòs sia  jutyat aquest vici cor tengut n’és, e en  
Ex 18,26  retornave a ell, e tota poque cosa  jutyaven ells. 27 E llexà anar Moysèn son  
Ex 12,12  e en tots los déus de Agipte faré  juý. Yo sóm Senyor. 13 E vasaré la sanch a 
Ex 23,6  ab ell. 6 No’t declinaràs en lo  juý del pobre. 7 Fogiràs a monsónage, e lo 
Ex 28,15  pedres. 15 »E faràs a l’hosen [*]  juý, obra brodade, axí com la obra de l’  
Ex 28,29  fills de Ysrael en lo hossen del  juý sobra son pits com entrarà en lo  
Lv 19,35  vullau fer alguna cosa malvada en  juý, en pes just, en retgla, [*] mesura.  
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Lv 24,22  agualment sia ponit. 22 »E agual  juý sia entra vosaltres, vulles que sia  
Ex 28,7  brodade, 7 de abdues les spatlles  juyens d’amdosos los estremps, axí que  
Ex 1,15  15 E dix lo rey de Egipta a IIs  juÿes madrines –de les quals la una havia  
Ex 1,16  –Com vós llevarets infants a les  juÿes en temps de lur parir, si serà l’  
Ex 24,3  peraules del Senyor, e encare los  juÿns, e respòs lo poble tots a una veu:  
Ex 6,6  [*] ab braç estès e ab grans  juýs, 7 e pendré vós a mi en poble, e seré 
Ex 7,4 Yraell, de terra de Agipte ab grans  juýs, 5 per ço que sàpien los agepcians  
Ex 15,25  E aquí ordonà los manements e  juýs, e aquí aseyà a ells 26 e dix: –Si tu 
Ex 21,1  Capítol XXII 1 »Aquests són los  juýs que proposaràs als fills de Ysrael: 2 
Ex 23,2  seguiràs companye a fer mal, ni en  juýs de molts no digues sentència e que’t 
Ex 28,30  30 E posaràs en l’hossen los  juýs de doctrina e de varitat que seran en 
Ex 28,30  nostra Senyor; e portarà Aron los  juýs dels fills de Ysrael en lo seu pits  
Lv 18,4 ells no caminareu. 4 Fareu los meus  juýs e los meus manaments guordareu, e per 
Lv 18,5  vostra. 5 »Guordau les mies leys e  juýs que faent l’hom viurà en elles. Yo  
Lv 18,26  les mies costumes e lleys e  juýs, e no fareu denguna de aquestes  
Lv 19,37  tots los meus manaments e tots los  juýs, e feu tots aquells. Yo són lo  
Lv 20,22 seran. 22 »Guordau les mies lleys e  juýs e feu aquelles per tal que a  
Lv 25,18  18 »Feu los meus manaments e mos  juýs guordau, e compliu aquells, perquè  
Lv 26,15  les mies leys e los meus  juýs avilareu que no façau les coses que  
Lv 26,43  com hauran meynspresat los meus  juýs, e les mies lleys hauran viltingudes. 
Lv 26,45  Déu. Aquests són los manaments e  juýs e lleys les quals donà lo Senyor  
Ex 2,3 -lo per IIIs mesos. 3 E com més no  ·l poguessen selar, féran una arqueta de  
Ex 2,20  dix: –Aon és aquell homa? Per què  ·l llexàs? Apallats-lo per ço que manuch 
Ex 3,2  enmig de un romaguer, e peria que  ·l romaguer cremàs, e no cremava. 3 E dix  
Ex 8,2  a mi en lo desert. 2 E si no  ·l vol lexar, vet que yo percudiré tots  
Ex 8,21 ço que sacrifich a mi, 21 cor si no  ·l llexes anar, vet que yo tramatré a tu e 
Ex 10,26  què degam sacrificar entrò que  ·l loch siam pervenguts. 27 E endurahí  
Ex 13,13  de l’aze muderàs per ovella si no  ·l resembràs [*] per preu. 14 E com te  
Ex 15,16 movents axí com a pedra, entrò que  ·l teu poble sia passat, [*] lo qual tu  
Ex 16,20 al matí d’ell. 20 E aquells qui no  ·l ne craguéran e n’estoyaren tro al  
Ex 20,11  açò beneý Déu lo dia del disapte e  ·l sentifichà. 12 »Honreràs ton pare e ta  
Ex 21,14 per auciure son proïsma ab enguan e  ·l persegueix, de dins mon altar lo deus  
Ex 21,19 son bestó, serà ignosent aquell qui  ·l farí, enaxí enperò que satisface en  
Ex 21,29  e que son senyor ho sàpia e no  ·l tendrà lligat o enclòs, e ell auciurà  
Ex 21,36  [*]. 36 E si sabia son senyor que  ·l bou farís del corn hir o are ha IIIs  
Ex 22,1 enblerà ovella o bou e l’auciurà o  ·l vendrà, pach per un bou sinch bous, e  
Ex 31,9  l’holocaust e tots los vaxells, e  ·l pitxell e lo bací, 10 e les vestadures  
Ex 31,13  digues a ells: “Guordats-vos que  ·l disapte meu colguats, cor senyal és  
Ex 32,33  Senyor: –Qui peccarà a mi, yo  ·l rrauré de mon llibra. 34 Tu emperò vé e 
Lv 4,2  sacrifici e de tots manements que  ·l Senyor ha manat que no’s facen farà  
Lv 11,18  17 e musol e òlibe e duch 18 e  ·l signe, qui és ocell gran com àguila, e  
Lv 13,7  cor nèdeu és. 7 »E si aprés que  ·l prevera l’haurà vist [*] la llepra  
Lv 19,13  tració ne maleza a ton proïsma ne  ·l destrenyaràs per força. No romandrà lo  
Lv 19,19  condació o natura, e lo camp no  ·l sembraràs de diverses llevors. La  
Lv 20,4  de la sament sua a Amaloch e no  ·l volrà matar, 5 posaré la mia cara sobre 
Lv 25,4  raposament del Senyor: lo camp no  ·l sembraràs ne la vinya no la podaràs; 5  
Lv 25,14  proïsma o la compraràs d’ell, no  ·l destrengues lo teu frara, mas segons lo 
Lv 25,39  destret vendrà a tu ton frara, no  ·l destrenyaràs de servitut axí com als  
Lv 27,13  preu si dar lo volrà aquell qui  ·l presentarà, afagirà-hy sobra la  
Lv 27,20 e poceyrà aquell; 20 e si rembra no  ·l volrà e a altri quisvulla serà venut,  
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Lv 27,27  inmunda, rasembrà’l aquell qui  ·l presentarà segons la estimació sua, e  
Lv 27,27  part del preu. E si rembra no  ·l volrà, serà venut a altra tant com se  
Ex 2,9  a ella la filla de Farahó: –Guarde  ’l-ma bé, 10 cor ell ha la mia adobció  
Ex 2,12  hom, e aucís lo agepcià e amaguà  ’l en la arena. 13 E axí en lo segon  
Ex 3,4 ell sa acostava per veura, e apellà  ’l del mig de la romaguera e dix: –Moysèn, 
Ex 16,33 ne porà caber en un almut, e estoge  ’l devant nostre Senyor per estojar a les  
Ex 21,13  aquell en les sues mans, meta  ’l hom en loch en lo qual no degua fogir.  
Ex 24,7  lo libre del fermament, e llegí  ’l devant lo poble, los quals digueren:  
Ex 24,15  ells. 15 E con pujàs Moysèn, cobrí  ’l la nuu del munt, 16 e habità en la  
Ex 32,10 és de dura servitut. 10 E are llexe  ’l a mi, e la mia ira irixaré contra ells, 
Ex 32,20  lo vadell que havien fet e cremà  ’l en foch e molch-lo entrò que fon ben  
Lv 2,9  lo mamorial del sacrifici e ofire  ’l sobra l’altar, en odor de suavetat a  
Lv 8,12  oli sobra lo cap d’Aron e untà  ’l e consagrà’l. 13 E com los fills d’  
Lv 8,12 lo cap d’Aron e untà’l e consagrà  ’l. 13 E com los fills d’ell foren  
Lv 9,15  del sacrifici del poble e deguollà  ’l e sacrificà’l axí com lo primer. 16 E  
Lv 9,15 del poble e deguollà’l e sacrificà  ’l axí com lo primer. 16 E sacrificà lo  
Lv 10,16  qui era ofert per peccat, trobà  ’l, e fou irat contra Alazar e Aytamar,  
Lv 13,4 prengua lo secerdot aquell e tingue  ’l enclòs per VII dies; 5 e considerarà en 
Lv 13,5  no serà cresqude ne mudada, tengue  ’l enclòs per altres VII dies, 6 e en lo  
Lv 13,32 VII dies, 32 e en lo dia VIIè jutge  ’l, e si veurà que no sia esclatada e los  
Lv 13,33  plaga agual en la cotna, 33 reurà  ’l en altra lloch meyns de la plagua e  
Lv 13,33  lloch meyns de la plagua e tendrà  ’l per VII dies altres; 34 e si en lo VIIè 
Lv 14,12  12 e pendrà l’enyell e oferrà  ’l per la colpa, e lo sister de l’oli, e  
Lv 16,12  12 E prenga lo ensencer e unple  ’l de les brazes de l’altar, e tanent en  
Lv 27,27 cosa si és animal inmunda, rasembrà  ’l aquell qui’l presentarà segons la  
Ex 1,15 les quals la una havia nom Siporà e  l’altra Phuà–, 16 manant a elles: –Com  
Ex 1,16  en temps de lur parir, si serà  l’infant mascla ociets-lo, e si és  
Ex 2,3 e enpaguntaren-la, e maséran-hi  l’infant dins, e posaren-la en la  
Ex 2,6  6 e com obricen la caxeta, véran  l’infant qui plorava. Hach-na piatat e  
Ex 2,9  n’he. E pres-lo la mara e nodrí  l’infant [*]. E dix a ella la filla de  
Ex 2,10 de aquell Moysèn dient: «De la ayga  l’havia tret.» 11 E en aquells dies,  
Ex 4,11 dix Déu a ell: –Qui féu la bocha de  l’homa, o qui ha fabregat lo sort o lo  
Ex 4,24  24 E com anàs en son camí e fos  l’albergade, correch nostro Senyor e  
Ex 5,23  nom, has opremut lo teu pobla e no  l’has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E dix 
Ex 7,16  en lo desert; e entrò are no  l’has volgut oir. 17 E per ço vet què diu 
Ex 7,22 e fo enduraÿt lo cor de Farahó e no  l’oý, axí com havia menat nostre Senyor.  
Ex 9,6  nostre Senyor la cosa aqueste en  l’altre dia, que foren morts tots los  
Ex 9,25  tot ço que atrobà en los camps, de  l’home tro a le bèstia, ferí la  
Ex 9,31  encara nostre Senyor. 31 Lo li e  l’ordi foren farits per ço con l’ordi  
Ex 9,31  e l’ordi foren farits per ço con  l’ordi espiguave e lo li ya metia fulles, 
Ex 11,7  fills de Ysrael no morrà un ca, de  l’home entrò a le bèstia, per ço que  
Ex 12,2  a vós comensament e primer mes de  l’ayn. 3 Perlats a tota la universa terra 
Ex 12,4 ànimes que sien sofacients a menyar  l’anyell. 5 E serà l’enyell mascle, sens 
Ex 12,5  a menyar l’anyell. 5 E serà  l’enyell mascle, sens màcula e tenrre, e  
Ex 12,12  nats en la terra de Agipte, de  l’home entrò a le bèstia, e en tots los  
Ex 12,15 segla. 15 »E per VII dies menyarets  l’alís, e en lo primer dia no serà llevat 
Ex 12,18  del mes, en lo vespra, menyarets  l’alís entrò a XXI dia de aquell mes  
Ex 12,19  qui menyarà cosa llevade, perirà  l’ànima de aquell de la coŀlació de  
Ex 12,49  ley serà al nadiu e al palagrí e a  l’habitant entre vós. 50 E faeren los  
Ex 13,13  al Senyor. 13 E al primer nat de  l’aze muderàs per ovella si no’l  
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Ex 13,20  de Sachot e passaren en Chasom, en  l’estrem de la fi del desert. 21 E Déu  
Ex 14,19 seus cavalls. 18 [*] 19 E moch-ce  l’àngel de Déu qui guihave le posade de  
Ex 15,8 devorà ells axí com a palla, 8 e en  l’esperyt de la tua furor són ajustades  
Ex 15,25  mostrà a ell un fust; lo qual, com  l’hach mès en les aygües, les aygües  
Ex 17,16  dient 16 que solament la mà de Déu  l’havia desliurat, e la batalla de Déu  
Ex 18,4  e palagrí en la terra aliena», 4 e  l’altra havia nom Aliàtzer, e dix: «Déu  
Ex 18,13  ell devant nostre Senyor. 13 E’n  l’altra dia sseya Moysèn per ço que  
Ex 19,1  Capítol XX 1 E en lo mes terç de  l’aximent de Ysrael de terra de Agipte,  
Ex 19,16  e tamé’s lo poble qui era en  l’albergade. 17 E féu axir Moysèn lo  
Ex 19,17  lo poble encontre Déu del lloch de  l’albergade, e estigueren a le reÿl del  
Ex 20,26  26 »No pugs per escalons a  l’altar meu, per ço que no sia revelade  
Ex 21,18  hòmens sa berallaran e la I farrà  l’altre proïsma seu ab pedra o ab puyn, e 
Ex 21,26  per bleveza. 26 »E com ell ferrà  l’ull de son serf o de sa serva e  
Ex 21,26  ell, los leix anar franchs per  l’uy que’ls haurà tret; 27 e si trencarà 
Ex 21,30 serà mesa sobre ell, sia donade per  l’ànima de aquell, o qualque cosa que sia 
Ex 22,1  1 E si algú enblerà ovella o bou e  l’auciurà o’l vendrà, pach per un bou  
Ex 22,16 16 »Si algú forcerà verja abans que  l’hage esposade [*] dormirà ab ella, farà 
Ex 22,21 »E no contristaràs lo palegrí ni no  l’afligiràs, cor fust palegrí en terra de 
Ex 22,25  a ell axí com a mordiment, ne no  l’opremes ab uzura. 26 »Si pendràs  
Ex 23,4  ton amich o aze arrant, retornar- l’has a ell. 5 E si veuràs aze de ton  
Ex 23,5  no trespasaràs oltre, mas aydar- l’has a llevar ab ell. 6 No’t declinaràs 
Ex 23,16  del camp. »E le festa qui és en  l’aximent de l’ayn, com ajustaràs tos  
Ex 23,16 »E le festa qui és en l’aximent de  l’ayn, com ajustaràs tos fruyts del camp. 
Ex 23,17  del camp. 17 »III veguades en  l’ayn aparrà tot mascle teu devant lo  
Ex 24,6  e la part romanent buydà sobre  l’altar. 7 E pres lo libre del fermament, 
Ex 25,12  sien en la un lats, e II, en  l’altre. 13 E feràs barres de fust de  
Ex 25,14  II sercles d’or de la un llats, e  l’altre per los altres II sercles de l’  
Ex 25,14  altre per los altres II sercles de  l’altre llats, e ab aquestes barres serà  
Ex 25,18  e posaràs un de cascuna part de  l’oratori, 19 e la un estiga a la un  
Ex 25,19  19 e la un estiga a la un llats, e  l’altre, a l’altre, 20 axí que cascun  
Ex 25,19 estiga a la un llats, e l’altre, a  l’altre, 20 axí que cascun llats de la  
Ex 25,20  llats de la claustra se reguart en  l’escampament de lus ales, e que cobren  
Ex 25,20  de lus ales, e que cobren  l’oratori, e la cara de cascun reguort  
Ex 25,20  e la cara de cascun reguort devers  l’oratori, e deu esser cuberta la arque.  
Ex 25,25  25 tot entorn faràs un sercla qui  l’aur romendrà de IIII dits d’alt, e  
Ex 25,30  de fin or pur. 30 E posaràs sobre  l’altar lo pa de proposició devant mi  
Ex 25,32  llats, III de la un llats e III de  l’altre; 33 III pomets a manera de nou en 
Ex 25,40  de aur pur. 40 E guarde fes segons  l’axemplar que és a tu mostrat en lo  
Ex 26,5  ço que hom pugua ajustar la una a  l’altre. 6 E faràs L guanxos d’or ab què 
Ex 26,23  taules faràs que sien ajuntes en  l’angle del tebernacle †a creximent†. 24  
Ex 26,24 tro a demunt, e la una se tendrà ab  l’altre ab tornets d’or, e les IIs  
Ex 26,27  del testimoni, 27 e altres V en  l’altre llats devers la plaga occidental  
Ex 27,4  de aret d’eram, e faràs sobre [*]  l’arret IIII anells d’aram, 5 e posar- 
Ex 27,5 5 e posar-la-has sots la ara de  l’altar, e serà la ret entrò a le meytat  
Ex 27,5  e serà la ret entrò a le meytat de  l’altar. 6 E faràs barres a l’altar de  
Ex 27,6  de l’altar. 6 E faràs barres a  l’altar de fust de setim II, les quals  
Ex 27,7  les perxes o barres en II llats de  l’altar per portar ell. 8 No soldat, mas  
Ex 27,9  place o cort al tebernacla, e’n  l’angle de tremuntane contre migjorn serà 
Ex 28,10  10 VI noms en la una pedra e VI en  l’altra, segons la nativitat de aquells.  
Ex 28,12  -las-has sobre les spatlles de  l’ephot, pedras de ramenbransa als fills  
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Ex 28,14  d’or net, la una ten gran con  l’altra, e faràs elles d’obre espessa, e 
Ex 28,15  de les pedres. 15 »E faràs a  l’hosen [*] juý, obra brodade, axí com la 
Ex 28,15  obra brodade, axí com la obra de  l’ephot. Faràs ell d’or e de blau e de  
Ex 28,25  25 e aquelles matexes cadenes de  l’estrem donarà sobra abdós los  
Ex 28,25  cascun llats sobre los musclos que  l’ephot rreguorda. 26 E faràs dos anells  
Ex 28,26  los quals posaràs en la sumitat de  l’hossen, sobra la ora que apar de l’  
Ex 28,26 l’hossen, sobra la ora que apar de  l’ephot en la ragió dels muscles e  
Ex 28,28  sobre los musclos, 28 e estiguen  l’efot ab los anells seus ab los anells  
Ex 28,30  Déu enpertostemps. 30 E posaràs en  l’hossen los juýs de doctrina e de  
Ex 28,35  35 E vestirà aquella Aron en  l’ofici del ministra per ço que sia oït  
Ex 28,43  del testament e com sa acostaran a  l’altar per ço que aminéstran en lo  
Ex 29,5  la guonella del lli e lo pali de  l’ephot e l’hossen, †e adobaràs ells en  
Ex 29,5  del lli e lo pali de l’ephot e  l’hossen, †e adobaràs ells en adobament  
Ex 29,5  †e adobaràs ells en adobament de  l’ephot†, 6 e matràs la sàvena sobra son  
Ex 29,6 sàvena sobra son cap e la llanda de  l’or santa sobra la sàvena, 7 e gitar-  
Ex 29,12  e posar-n’has sobra lo corn de  l’altar ab lo teu dit, e lo romanent de  
Ex 29,16  de aquell, 16 e puxes deguollar- l’has. E pendràs de la sanch de aquell, e 
Ex 29,16  de la sanch de aquell, e gitar- l’has sobra l’altar, 17 e puys [*]  
Ex 29,16  de aquell, e gitar-l’has sobra  l’altar, 17 e puys [*] pendràs sos peus,  
Ex 29,18  tot lo moltó ab ensens sobra  l’altar. Oferta és a Déu e odor suau és  
Ex 29,20  de la sanch gitaràs desobra  l’altar entorn. 21 E pendràs despuix de  
Ex 29,21  despuix de la sanch qui és sobra  l’altar, e de l’oli de l’untament, e  
Ex 29,21  sanch qui és sobra l’altar, e de  l’oli de l’untament, e espergir-la-  
Ex 29,21  és sobra l’altar, e de l’oli de  l’untament, e espergir-la-has sobra  
Ex 29,23  e una basteza de [*] sistella de  l’alís, la qual és posade devant nostre  
Ex 29,36  a lurs pardonaments, e mundaràs  l’altar com sacrificaràs a perdonar sobre 
Ex 29,37  37 VII dies perdonaràs sobra  l’altar, e santificaràs aquell, e serà  
Ex 29,38  38 »E açò és alò que faràs en  l’altar cascun dia continuhadement: II  
Ex 29,41  atretal masura matexa [*]. 41 E  l’altra anyell o moltó ofarràs al vespra  
Ex 29,44  al tebernacla del testament ab  l’altar, e a Aron ab sos fills per ço que 
Ex 30,4  meses barras ab què sie aportat  l’altar. 5 E aquelles barres faràs de  
Ex 30,6 has d’or. 6 E posaràs, ell devant,  l’altar contra lo vel e lo cobriment que  
Ex 30,6 vel e lo cobriment que penge davant  l’arque del testament, devant la claustra 
Ex 30,10  sobra lo corn de aquell I vegade  l’ayn, en la sanch qui és oferta per  
Ex 30,20 testimoni e com se deuran ajustar a  l’altar per ço que ofiren en aquell  
Ex 30,27  lo candalobra e totes les aÿnes, e  l’altar de la tamiama 28 e lo holocaust,  
Ex 30,34  bé lluent, aytant de la un com de  l’altra, 35 e compondràs-ho ab temiama  
Ex 31,3  trip de Judà, 3 e he umplit ell de  l’esperit de Déu e da saviesa e de  
Ex 31,8  molt pur ab los seus vaxells, e  l’altar de la timiama, 9 e de l’  
Ex 31,9  e l’altar de la timiama, 9 e de  l’holocaust e tots los vaxells, e’l  
Ex 32,27  e tornats de la una porta entrò a  l’altre per mig de la albergada. Cascú  
Ex 34,18  a tu, 18 mas guarda la festa de  l’alís. VII dies menyaràs l’alís, axí  
Ex 34,18 festa de l’alís. VII dies menyaràs  l’alís, axí com mané a tu en lo temps del 
Ex 34,20  serà meu. 20 E lo primer nat de  l’aze rahembràs per ovella, e si no darà  
Ex 34,22 cor jo’t rahamí en aquell temps de  l’ayn. 23 »Tres vegades en l’ayn aparrà  
Ex 34,23  de l’ayn. 23 »Tres vegades en  l’ayn aparrà tot mascla teu devant lo  
Ex 34,24  Senyor ton Déu III vegades en  l’ayn. 25 »No deguollaràs sobra levat  
Ex 34,35  éran manades, 35 cor con veien a  l’exir de Moysèn sa faç axí esclarida,  
Ex 35,16  del tabernacla, 16 e la ara de  l’holocaust, e la gratadora de l’aram e  
Ex 35,16  de l’holocaust, e la gratadora de  l’aram e ses perxes [*], e lo pitxell e  
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Ex 35,31  de Judà, 31 e ha complit ell de  l’esperit sant de Déu e de saviesa e de  
Ex 36,10  10 E junyí sinch cortines la una a  l’altra, e les altres V ajunyí atrecí d’ 
Ex 36,12  axí que’s pogués junyir la una ab  l’altra. 13 E féu L anells d’or que  
Ex 36,16 quals ell junyí V a una part e VI a  l’altra. 17 E féu, en cascuna d’elles, L 
Ex 36,22  per ço que’s junyís la una ab  l’altra; e axí ho féu en totes les taules 
Ex 36,33 de les taules, de la un angla tro a  l’altra. 34 E totes aquestes taules sien  
Ex 37,8  en la sumitat de la una part, e  l’altra en la sumitat de l’altra part;  
Ex 37,8  part, e l’altra en la sumitat de  l’altra part; los dos xerobins foren en  
Ex 37,9  la claustra, raguordant la un a  l’altra. 10 E féu una taula de fust de  
Ex 37,19  ab flos ensemps e ab liris; e en  l’altra canó havia atressí III poms a  
Ex 37,27  perxes per ells e que poguecen  l’altar portar. 28 E les barres féu de  
Ex 37,29 -les de llata d’or. 29 E componé  l’oli de la untura de santificació e la  
Ex 37,29  de santificació e la timiama de  l’odorament molt nèdeu per la obra de  
Ex 38,5  quals passacen les perxes a portar  l’altar, 6 les quals féu de fust de  
Ex 38,7 sobra lo llats de la ara per portar  l’altar. E aquest altar no era sòlit, ans 
Ex 38,11  corballons éran de argent. 11 En  l’angla devers tramuntana era la tenda ab 
Ex 38,24  vermella e de lli tortís. 24 E tot  l’or qui fou despès en la obra del  
Ex 38,30  del tabernaccla del testimoni, e  l’altar ab lo crivell de l’aram e ab  
Ex 38,30  e l’altar ab lo crivell de  l’aram e ab tots los vaxells que  
Ex 39,7  en los llats sobra los muscles de  l’ephot per remenbranse dels fills de  
Ex 39,16  anells d’or sobra cascun llats de  l’hossen, 17 e donacen les cadenes de  
Ex 39,17  cadenes de cascun llats sobirà de  l’hossen, e venguéran tro al muscla, e  
Ex 39,19  qui pranien los II anells de  l’hossen, axí que l’hossen no’s podia  
Ex 39,19 los II anells de l’hossen, axí que  l’hossen no’s podia moura. E fou fet axí 
Ex 39,23  que posaren entra les magranes en  l’estrema part de la guonella entorn. 24  
Ex 39,34  dells bochs, 34 e la claustra, e  l’arque del testament e ses perxes, e la  
Ex 39,36 e les llàntees e totes ses eynes, e  l’oli de la lluminària, 37 e la taula d’ 
Ex 39,37  lluminària, 37 e la taula d’or, e  l’oli de la untadura, e lo parfum de la  
Ex 39,39  38 e lo cubertor del portal, 39 e  l’altar de l’aram, [*] e ses perxes e  
Ex 39,39  del portal, 39 e l’altar de  l’aram, [*] e ses perxes e totes ses  
Ex 40,5  ab les sues làntees aquí. 5 E  l’altar del perfum estarà devant la arqua 
Ex 40,6  6 E devant aquell posaràs  l’altar de l’holocaust. 7 E metràs lo  
Ex 40,6 E devant aquell posaràs l’altar de  l’holocaust. 7 E metràs lo pitxell entra  
Ex 40,7  7 E metràs lo pitxell entra  l’altar e lo tabernacla, e umplir-l’  
Ex 40,7  altar e lo tabernacla, e umplir- l’has d’aygua. 8 E sircundiràs la  
Ex 40,9  place de aquella. 9 »E pendràs de  l’oli e untar-n’has lo tabernacla ab  
Ex 40,10  per ço que sien santifiquats, 10 e  l’altar de l’holocaust e tots los  
Ex 40,10 sien santifiquats, 10 e l’altar de  l’holocaust e tots los vaxells seus, 11 e 
Ex 40,15 Senyor. 15 E fo en lo primer mes de  l’ayn seguon, en lo primer dia del mes,  
Ex 40,18 a Moysèn. 18 E posà lo testimoni en  l’arque, e mès les perxes sobra la arque, 
Ex 40,24 com nostre Senyor ordonà. 24 E posà  l’altar de l’or sots lo traginat del  
Ex 40,24  ordonà. 24 E posà l’altar de  l’or sots lo traginat del testimoni,  
Ex 40,26 26 E posà cubertor en lo portal, en  l’antrament del tabernacla, 27 e l’altar 
Ex 40,27  l’antrament del tabernacla, 27 e  l’altar de l’holocaust en lo vestiari  
Ex 40,27  del tabernacla, 27 e l’altar de  l’holocaust en lo vestiari del testimoni. 
Ex 40,28  tabernacla del testimoni, prop de  l’altar. 29 E llavaren-se Moysèn e Aron 
Ex 40,30  de la covinensa e puyaren a  l’altar, axí com manà nostro Senyor. 31 E 
Ex 40,31  lo palau entorn del tabernacla, e  l’altar fonch portat en la tenda. E aprés 
Lv 1,5 la sanch de aquell gitant entorn de  l’altar qui és devant la porta del  
Lv 1,7 eslomblat de sos menbres, 7 posar- l’han sobra l’altar del foch ab sos  
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Lv 1,7 sos menbres, 7 posar-l’han sobra  l’altar del foch ab sos alcles de llenya  
Lv 1,9  e posarà açò lo secerdot sobra  l’altar en holocaust, cor açò és suau  
Lv 1,11  11 e sia deguollat al llats de  l’altar qui raguorda [*] davant nostre  
Lv 1,11 Aron giten la sanch de aquell sobra  l’altar entorn, 12 e depertesquen los  
Lv 1,13 aygua e sacrificar-ho-han sobra  l’altar en holocaust, e açò és molt suau  
Lv 1,15  15 ofiren aquells los sacerdots a  l’altar, e torcen-li al coll axí que  
Lv 1,15  e lléxan decórrer la sanch sobra  l’altar a la part de la ara, 16 e giten  
Lv 1,16 giten lo guavaig e la ploma fora de  l’altar, e le plage de orient, en lo loch 
Lv 1,17  aquella; e perfumar-n’ha sobra  l’altar ab la llenya qui és sobra lo foch 
Lv 2,9  del sacrifici e ofire’l sobra  l’altar, en odor de suavetat a nostre  
Lv 2,12  dons, e [*] sien compostes sobra  l’altar en odor de suavitat. 13 »E  
Lv 2,16  la oferta, axí com és del far e de  l’oli, e de tot l’ensens, cor sacrifici  
Lv 2,16  és del far e de l’oli, e de tot  l’ensens, cor sacrifici és a Déu. 3,Tit  
Lv 3,2  scampen la sanch entorn de  l’altar, 3 e ofiren de la deguolladura  
Lv 3,5  5 de tot açò face perfum sobra  l’altar, posat demunt de les llenyes, e  
Lv 3,8  de Aron scampen la sanch entorn de  l’altar, 9 e puys ofiren la deguolladura  
Lv 3,9  grex e la coha complida endret de  l’os, 10 ab los ronyons e ab lo grex que  
Lv 3,11  pendran los sacerdots e posar- l’han sobra lo foch, e feran oferta a  
Lv 3,13 de Aron escampen la sanch entorn de  l’altar, 14 e pendran [*] aquella en past 
Lv 3,16  e cremar-ho-ha en foch sobra  l’altar e fer-n’ha perfum suau al  
Lv 3,17 pengen los llombles offarrets sobra  l’altar. 4,Tit Capítol IIII 1 E parlà Déu 
Lv 4,7  aquella matexa sanch en lo corn de  l’altar de la timiama per fer gràcies al  
Lv 4,7  lo tabernacla del testament, e tot  l’altra romanent de la sanch buydarà en  
Lv 4,7  la sanch buydarà en lo fonament de  l’altar de l’holocaust en lo entrament  
Lv 4,7  en lo fonament de l’altar de  l’holocaust en lo entrament del  
Lv 4,10  e farà perfum de açò sobra  l’altar dels holocausts. 11 E la pell e  
Lv 4,18  matexa sanch pos en los corns de  l’altar qui és devant nostra Senyor en lo 
Lv 4,18 de la sanch git prop lo fonament de  l’altar dels holocausts, qui és a le  
Lv 4,19  lo seu sèu e face’n perfum sobra  l’altar. 20 E face axí de aquest vadell  
Lv 4,25  per peccat e tinye’n los corns de  l’altar de l’holocaust, e lo romanent  
Lv 4,25 e tinye’n los corns de l’altar de  l’holocaust, e lo romanent git al  
Lv 4,29  e deguoll aquella en lloch de  l’holocaust, 30 e prenga lo secerdot de  
Lv 4,30 lo seu dit e toch-na los corns de  l’altar de l’holocaust, e lo romanent  
Lv 4,30  toch-na los corns de l’altar de  l’holocaust, e lo romanent git en lo  
Lv 4,31  e perfumar-n’has sobra  l’altar en odor de suavitat al Senyor, e  
Lv 4,34  lo seu dit e tinye’n los corns de  l’altar dels holocausts, e lo romanent  
Lv 4,35  pasificament, e sia cremat sobra  l’altar en ensens a nostre Senyor, e  
Lv 5,3 »E si algú toquarà la inmundícia de  l’home segons totes les sutzures que  
Lv 5,7  nostre Senyor, un per lo peccat, e  l’altre per lo holocaust, 8 e donarà  
Lv 5,9 de la sanch de aquell les parets de  l’altar, e ço que de la sanch de aquell  
Lv 5,9  face decórrer al fonament de  l’altar, cor per peccat és; 10 l’altra  
Lv 5,10  de l’altar, cor per peccat és; 10  l’altra oferrà en holocaust axí com solen 
Lv 5,12  un plen puyn e crem-la sobra  l’altar en ramenbrance de ell qui ofir,  
Lv 6,2  que li serà feta en fe, e ell  l’haurà rahebuda e ell emblarà aquella, o 
Lv 6,9 la lley de lo holocaust: Cremarà en  l’altar la nit entrò al matí, e lo foch  
Lv 6,10  lo foch e posarà aquelles prop de  l’altar; 11 e puxs despullarà’s aquests  
Lv 6,12 lo foch crem tostem sobre la ara de  l’altar, lo qual nodresqua lo sacerdot  
Lv 6,13  que null temps no deu defallir en  l’altar. 14 »Aquesta és la lley del  
Lv 6,14  de Aron devant lo Senyor e devant  l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot I puyn de 
Lv 6,15 sèmola, e fasse perfum de aquell en  l’altar en ramenbransa de odor suau al  
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Lv 6,17  de aquella és del Senyor. E ofiren  l’ensens en lo santo santorum, e serà axí 
Lv 6,22 22 E tota la oferta serà cremada en  l’altar per lo sacerdot qui del para per  
Lv 6,26  manuch aquella en lo lloch sant en  l’antrament del tabernacla. 27 »E  
Lv 7,2  de aquell sia escampade entorn de  l’altar. 3 E ofiren de la coha e lo grex  
Lv 7,5  e face’n lo sacerdot perfum sobre  l’altar, car açò és perfum a nostre  
Lv 7,8  qui offerrà lo sacrifici de  l’holocaust haurà la pell de aquell, 9 e  
Lv 7,18  serà sa oferta e no profitarà a  l’ofarent, qui mayorment qualquequal  
Lv 7,21  21 »E qui toquerà la sutzura de  l’home o de le bèstia o la cosa de l’  
Lv 7,21 l’home o de le bèstia o la cosa de  l’homa qui ensutzar pot e menyarà de  
Lv 7,30  30 Tenent en la sua mà lo sèu e’n  l’altra lo pits, devant la porta del  
Lv 7,31  qual ne face del sèu perfum sobre  l’altar, e lo pits serà de Aron e dels  
Lv 7,37  sues. 37 »Aquesta és la lley de  l’holocaust e del sacrifici per peccat e  
Lv 8,2  fills e ab llurs vestedures e ab  l’untament de l’oli e un vadel per  
Lv 8,2  vestedures e ab l’untament de  l’oli e un vadel per peccat e dos moltons 
Lv 8,8 ephot, 8 e senyí a ell ab cordes de  l’ephot, e ab aquelles adobà l’hossen,  
Lv 8,8  de l’ephot, e ab aquelles adobà  l’hossen, en lo qual era doctrina e  
Lv 8,11 11 e santificà ells e salpasà sobra  l’altar VII veguades, e untà ell e tots  
Lv 8,15  benyà son dit e tenyí los corns de  l’altar entorn. E com l’hach sentificat, 
Lv 8,15 los corns de l’altar entorn. E com  l’hach sentificat, escampà la sanch en lo 
Lv 8,16  [*] pres Muysèn e perfumà’n  l’ara. 17 E lo cors e son cuyr e sa carn  
Lv 8,17  e sa femta cremà en foch defora  l’albergada, axí com li havia manat  
Lv 8,19  e escampà la sanch d’equell sobre  l’altar entorn. 20 E l’ariet desmenbrà  
Lv 8,20  equell sobre l’altar entorn. 20 E  l’ariet desmenbrà per menbres, e lo cap e 
Lv 8,21  los budells e los peus, e  l’ariet tot ensès sobre l’altar per ço  
Lv 8,21  peus, e l’ariet tot ensès sobre  l’altar per ço com era holocaust de suau  
Lv 8,23  equell Aron e sos fills. 23 E com  l’hach deguollat Moysèn, pres la sanch de 
Lv 8,24  de Aron: e pres de la sanch de  l’ariet que havia degollat, e toquà’ls  
Lv 8,24 e dels peus; lo romanent gità sobra  l’altar entorn. 25 E lo sèu e la coha e  
Lv 8,28  mans de aquells e perfumà’n sobre  l’altar de l’holocaust per ço cor era  
Lv 8,28  e perfumà’n sobre l’altar de  l’holocaust per ço cor era consagració e  
Lv 8,29  pits, e alçà aquell devant Déu, de  l’ariet de la consagració en part sua,  
Lv 8,30  manat a ell lo Senyor. 30 E pres  l’ungüent de untadura e la sanch que  
Lv 8,30  de untadura e la sanch que sobre  l’altar havia scampada, e gità-la sobra 
Lv 9,4  màculla en holocaust, 4 lo bou e  l’ariet per pasificament, e deguollat  
Lv 9,7  ell. 7 E dix a Aron: –Acoste’t a  l’altar e sacrifica per ton peccat e ofir 
Lv 9,8  8 E mantinent Aron se acostà a  l’altar e deguollà lo vadell per lo seu  
Lv 9,9  son dit, e toquà’n lo corn de  l’altar, e gità lo romanent al fonament  
Lv 9,10  són per son peccat perfumà sobra  l’altar axí com menà Déu a Moysèn. 11 E  
Lv 9,12  aquell, la qual él buydà entorn de  l’altar e desobra. 13 E lo holocaust  
Lv 9,13  aquell, e posaren-lo sobre  l’altar e cremà a foch, 14 llevats  
Lv 9,18  del matí. 18 E deguollà lo bou e  l’ariet en sacrifici pacificabla del  
Lv 9,18  la sanch, la qual escampà sobra  l’altar entorn. 19 E lo sèu [*] e la coha 
Lv 9,19  19 E lo sèu [*] e la coha de  l’ariet e los ronyons ab lo sèu e la  
Lv 9,20  los pits; e con foren cremades en  l’altar lo sèu, 21 e los pits de aquells  
Lv 9,24 lo holocaust e lo sèu qui era sobre  l’altar. E com lo pobla viu açò, lloharen 
Lv 10,12  menyats aquell sens llevat prop de  l’altar, cor sant dels sants és. 13 E  
Lv 10,15 cama, lo pits e lo sèu qui crema en  l’altar sia ellevat devant Déu, e  
Lv 12,3  3 e en lo dia VIIIè sia circuncís  l’infant. 4 E ella estarà en la sanch de  
Lv 12,8  un dels quals a fer holocaust e  l’altra per peccat, e pregarà per ella lo 
Lv 13,3  plaga és de llebrosia, e segons  l’arbitre de aquell serà departit. 4 »Mas 
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Lv 13,6  ell, cor ronya és, e sí llevarà  l’home la sua vestimenta, cor nèdeu és. 7 
Lv 13,7  és. 7 »E si aprés que’l prevera  l’haurà vist [*] la llepra crexerà e serà 
Lv 13,8  tornat al prevera 8 e condepnar- l’ha per inmunde, si a ell serà vist. 9  
Lv 13,13 li cobre tota la carn sua, jutyar- l’ha per llepra nèdea per ço cor tota és  
Lv 13,16  vegade tornarà en blanquor e tot  l’homa cobrirà, 17 considerarà ell lo  
Lv 13,17  ell lo secerdot e triar- l’ha per munda. 18 »E la carn e la cotna  
Lv 13,19  e serà senat, 19 e en lo loch de  l’ulcus serà sicatrix blanque o  
Lv 13,20  blanquor, e si axí és, comdepnar- l’ha per plaga de llepra qui serà nade en 
Lv 13,23 ·s mourà, úlsara és la siquatriu, e  l’home és munda. 24 »Carn e cotne que  
Lv 13,37 cabels negres, porà hom conèxer que  l’hom és sanat e porà pronunciar que l’  
Lv 13,37  hom és sanat e porà pronunciar que  l’hom és nèdeeu. 38 »Homa o fembra en lo  
Lv 13,39  llepra mas màcula color blanque e  l’home és munda. 40 »Homa a qui cahen los 
Lv 13,44 toquat de llepra e serà departit de  l’arbitra dels sacerdots, 45 haurà se  
Lv 14,6  de terra sobre aygües vives, 6 e  l’altre ocell pendrà ab lo fust del sedra 
Lv 14,6  ab lo fust del sedra e la grana e  l’hisop, tot açò benyaràs en la sanch de  
Lv 14,6  tot açò benyaràs en la sanch de  l’ocell deguollat. 7 E de açò salpusch  
Lv 14,8 viu que se’n vol al camp. 8 »E com  l’homa llevarà la sua vestimenta, rague  
Lv 14,11  11 E com lo sacerdot purificarà  l’homa, estebblirà aquell e totes  
Lv 14,12  del testimoni, 12 e pendrà  l’enyell e oferrà’l per la colpa, e lo  
Lv 14,12  ’l per la colpa, e lo sister de  l’oli, e oferran totes les coses devant  
Lv 14,13  coses devant Déu. 13 E deguollarà  l’enyell là on solen deguollar la oferta  
Lv 14,14  per la colpa, e posar-n’ha en  l’estrem de la orella dreta de aquell que 
Lv 14,15 de la part dreta de aquell, 15 e de  l’oli del sister metrà en la sua  
Lv 14,17 veguades contre lo Senyor Déu, 17 e  l’oli que romandrà en la mà buydarà sobre 
Lv 14,17 que romandrà en la mà buydarà sobre  l’estrem de la orella dreta de aquell qui 
Lv 14,20  lo holocaust 20 e posarà aquell en  l’altar [*], e perdonarà sobre ell lo  
Lv 14,22  quals sia la un per lo peccat e  l’altra en holocaust. 23 E ofira aquell  
Lv 14,24  per la colpa e lo sester de  l’oli, e llevar-los-ha ensemps, 25 e  
Lv 14,25 -los-ha ensemps, 25 e deguollarà  l’enyell e de la sanch de aquell posarà  
Lv 14,25  de la sanch de aquell posarà sobra  l’estrem de la orella dreta de aquell qui 
Lv 14,26  del peu. 26 E pendrà lo prevera de  l’oli del sister e pozar-n’ha sobra la 
Lv 14,28  VII veguades, 28 e toquar-n’ha  l’estrem de la orella dreta de aquell e  
Lv 14,29  per la colpa, 29 e lo romanent de  l’oli qui és en la sua mà sinestra git  
Lv 14,51  perdal viu e lo fust e la grana e  l’hisop, e en les aygües vives atrecí, e  
Lv 14,52 viu e ab lo fust e ab la grana e ab  l’hisop. 53 E com haurà llexat anar lo  
Lv 15,15  qual oferrà la un per lo peccat e  l’altra en holocaust e pregarà per aquell 
Lv 15,24  ensutsat tro al vespra. 24 E si  l’homa jaurà ab ella en lo temps mestrual 
Lv 15,30  quals la un oferrà per peccat e  l’altre per holocaust, e pregarà lo  
Lv 16,8  sorts sobra cascú: un a Déu e  l’altra a cabrit «ne trematrà» a Zazell;  
Lv 16,10 axit en sort a Déu per peccat, 10 e  l’altre cabrit «ne tremès» a Zazell,  
Lv 16,12  e unple’l de les brazes de  l’altar, e tanent en la mà meta-hy  
Lv 16,15 qual deu espergir en la †oració† de  l’oracla. 16 E perdonarà sobre lo  
Lv 16,20  lo santuari e lo tabernacla e  l’altar, adonchs ofira lo cabrit viu. 21  
Lv 16,25  per peccat serà perfumat sobra  l’altar. 26 »E aquell qui haurà llexat  
Lv 16,29  no face obra, axí lo nadiu com  l’estrayn qui peregrina entra vós; 30 en  
Lv 16,33  del testimoni e enquara a  l’altar e als sacerdots e a l’univerç  
Lv 16,33  a l’altar e als sacerdots e a  l’univerç pobbla. 34 »E açò serà a vós  
Lv 16,34  los peccats de aquells una vegada  l’ayn. E ell féu axí com Déu manà a  
Lv 17,6  los sacerdots la sanch sobra  l’altar de Déu a la porta del tabernaccla 
Lv 17,9 tabernaccla per ço que ofira a Déu,  l’homa aquell serà tellat de son pobla.  
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Lv 17,11  aquella de son pobla, 11 cor  l’ànima de la carn en la sanch és, e yo  
Lv 17,11  és, e yo doné aquella a vós sobre  l’altar meu a perdonar sobre vostres  
Lv 17,11 vostres ànimes, cor la sanch [*] en  l’ànima, e perdonarà. 12 E per amor de  
Lv 18,5  les mies leys e juýs que faent  l’hom viurà en elles. Yo sóm lo Senyor. 6 
Lv 19,6  sacrificada mengereu aquella, e  l’altre dia, e tot quant serà restat en  
Lv 19,33  terra e estarà entra vosaltres, no  l’esquarnisquau, 34 mas sia entra  
Lv 20,4  la mia senyoria, llexarà  l’hom qui haurà donat de la sament sua a  
Lv 20,5  matar, 5 posaré la mia cara sobre  l’homa aquell e sobre [*] generació, e  
Lv 20,10  10 »Si fornicarà algú la muller de  l’altre e adulteri haurà comès ab muller  
Lv 20,10  de son proïsma, de mort muyra, axí  l’hom com la dona. 11 »Qui dormirà ab sa  
Lv 20,17  per tant con llur llegesa la un de  l’altre han demostrada, e portaran lur  
Lv 20,25  la bèstia munda de la inmunda e  l’ocell nèdeu del no nàdeu, perquè no  
Lv 20,25  vostres ànimes en la bèstia ne en  l’ocell ne en nengunes coses qui’s moven 
Lv 21,10  mayor entre sos frares, lo qual ab  l’oli sant és untat lo seu cap e les sues 
Lv 21,12  lo santuari del Senyor, car  l’oli sant del seu Déu sobre ell és. Yo  
Lv 22,9 perquè no múyran en lo santuari com  l’hauran ensutzat. Yo sóm lo Senyor qui  
Lv 22,25  manera no façats. 25 De la mà de  l’estranger no presentareu pans al Déu  
Lv 23,11  perquè sia piadors en vosaltres  l’altra dia de disapta, e santifiquarà  
Lv 23,15  vostres. 15 »Comtareu, donchs, de  l’altra dia del disapte en lo qual haveu  
Lv 23,16  per VII setmanes plenes, 16 fins a  l’altre dia de compliment de setmana  
Lv 24,21 n’ha altra per aquella; qui farirà  l’hom, agualment sia ponit. 22 »E agual  
Lv 25,10  la vostra terra. 10 E santificaràs  l’ayn Lè, e apellar-l’has Remició a  
Lv 25,10 santificaràs l’ayn Lè, e apellar- l’has Remició a tots los habitadors de la 
Lv 25,12  collireu 12 per la santificació de  l’ayn jubileu, e prestament collides les  
Lv 25,14  teu frara, mas segons lo comte de  l’ayn jubileu compraràs d’ell; 15 segons 
Lv 25,22  fruyt de III ayns, 22 e sembrareu  l’ayn VIIIè e mengereu los fruyts fins al 
Lv 25,28  ço que haurà comprat fins a  l’any del jubileu, car en ell tota venda  
Lv 25,30 dins lo temps de un ayn. 30 E si no  l’haurà rehemuda en l’ayn, serà girade  
Lv 25,30  30 E si no l’haurà rehemuda en  l’ayn, serà girade al comprador, e  
Lv 25,40  a llogader e conreador serà, fins  l’ayn jubileu servirà envers tu, 41 e  
Lv 25,47 raforcerà devers vosaltres la mà de  l’estranger e del palagrí, e, vengut a  
Lv 25,50  preu lo temps que ha a pasar fins  l’ayn del jubileu, e de la moneda per la  
Lv 25,51  muntarà los anys que romanen fins  l’ayn jubileu, segons lo compte ratrà-  
Lv 25,54 E si per açò no’s porà raembra, en  l’ayn jubileu axirà ab sos fills. 55 »Car 
Lv 27,9  ell pot donar, tant donarà. 9 »E  l’animal lo qual se pot sacrificar al  
Lv 27,17  serà venuda. 17 Si tentost de  l’ayn comensat del jubileu prometrà lo  
Lv 27,20  quisvulla serà venut, ultra lo qui  l’havia [*] no’s porà, 21 car com vendrà 
Lv 27,24  ratornarà al primer senyor qui  l’havia venut e l’havia en poseció  
Lv 27,24  primer senyor qui l’havia venut e  l’havia en poseció hagut. 25 »Tota  
Lv 27,29  santificació qui és presentade per  l’hom, no’s rembrà, mas de mort morrà.  
Ex 26,5 En cascuna part de la cortina haurà  L anses, ço és, bagues, per ço que hom  
Ex 26,6  la una a l’altre. 6 E faràs  L guanxos d’or ab què junyiràs les  
Ex 26,10  la tende, en lo front. 10 E faràs  L anses o bagues en la altra cortina per  
Ex 26,11  a la altra ajustar [*]. 11 E faràs  L sivelles de aram, ab les quals se  
Ex 27,12 devers occident serà una cortina de  L colzes, e X colones, e atratants pilars  
Ex 27,13  la cort qui guorda a orient sia de  L colzes, 14 en los quals XV colzes de la  
Ex 27,18  de longueza C colzes, e de ample  L colzes, e V colzes d’alt, e serà de lli 
Ex 36,13 junyir la una ab l’altra. 13 E féu  L anells d’or que passecen per orde per  
Ex 36,13 de les cortines, que havien cascuna  L anses, e axí a cade llats de cortina ell 
Ex 36,13 axí a cade llats de cortina ell féu  L anells d’or per ço que’s junyisen  
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Ex 36,17  17 E féu, en cascuna d’elles,  L bagues en les unes, e L en les altres,  
Ex 36,17  d’elles, L bagues en les unes, e  L en les altres, per ço que ensemps sa  
Ex 36,18  sa poguessen ajunyir. 18 E féu  L sivelles d’aram per conguoyir la tenda  
Ex 38,12  occident foren les cortines de  L colzes, e X colones ab lurs fonaments de 
Ex 38,13  13 E atrecí devers llavant éran de  L colzes les cortines, 14 e les colones de 
Lv 23,16  de setmana setena, ço és,  L dies, e axí presentareu sacrifici novell 
Lv 27,3 de XX ayns fins als LX ayns, donarà  L sicles de argent a le mesura del  
Ex 15,9  foren rabblits enmig de la mar. 9  L’anemich dix: «Yo’ls persaguiré e’ls  
Ex 32,27  diu nostre Senyor Déu de Ysrael:  “L’homa posa coltell a son llats, e anats 
Lv 2,1 a nostra Senyor. 2,Tit Capítol II 1  »L’ànima com aportarà sacrifici a nostre  
Lv 17,15  que mengerà aquella morrà. 15  »L’ànima qui mengerà cosa de si morta o  
Lv 19,20  fils és texide no la vestiràs. 20  »L’homa si dormirà ab la fembra ab  
Lv 20,6 ab Maloch d’enmig de son pobbla. 6  »L’ànima qui’s declinarà als encantadors 
Lv 25,13  collides les menyareu. 13  L’ayn jubileu retorna tothom a les sues  
Lv 27,11  és, santificat serà al Senyor. 11  L’animal inmunda lo qual sacrificar al  
Lv 27,14  sobra la estima la quinta part. 14  »L’hom si prometrà la sua casa e  
Ex Inc de Èxodus, que és lo segon libra de  la Blíbia. 1,Tit Capítol primer 1 Aquests  
Ex 1,5 totes les ànimes que hy entraren de  la cuxa de Jacob LXXV ànimes. E Josep ya  
Ex 1,6 morí Josep e tots sos fraras e tota  la generació de aquells. 7 E los fills de  
Ex 1,7  e brotaren molt, e compliren  la terra. 8 E llevà’s en la terra de  
Ex 1,8 compliren la terra. 8 E llevà’s en  la terra de Agipta rey nou, lo qual no  
Ex 1,10  ab nós, e que’ns gitassen de  la terra e que hy intrassen ells. 11 E  
Ex 1,14  -los, 14 e en amargor aportaven  la vida de aquells, e faÿen-los fer  
Ex 1,15  a IIs juÿes madrines –de les quals  la una havia nom Siporà e l’altra Phuà–,  
Ex 1,16 -lo, e si és famella, restaurats- la. 17 E les fembres taméran nostro Senyor 
Ex 1,22  flum, e si és fembra, restaurats- la. 2,Tit Capítol II 1 E aprés açò, axí un 
Ex 2,1  II 1 E aprés açò, axí un homa de  la casa de Lleví, e pres muller de aquella 
Ex 2,2  muller de aquella matexa casa, 2  la qual consabé e parí un fill. E véran  
Ex 2,3 una arqueta de bova e enbraguaren- la de brach, e enpaguntaren-la, e  
Ex 2,3  -la de brach, e enpaguntaren- la, e maséran-hi l’infant dins, e  
Ex 2,3  -hi l’infant dins, e posaren- la en la rebegina sobra la vora del flum.  
Ex 2,3  l’infant dins, e posaren-la en  la rebegina sobra la vora del flum. 4 E  
Ex 2,3 e posaren-la en la rebegina sobra  la vora del flum. 4 E estech sa germane de 
Ex 2,5  5 E veus [*] massipes anaven sobra  la riba del flom. E com la infanta viu la  
Ex 2,5  sobra la riba del flom. E com  la infanta viu la caxeta en lo riu, tramès 
Ex 2,5 riba del flom. E com la infanta viu  la caxeta en lo riu, tramès-hi una de  
Ex 2,5  -hi una de ses massipes. E pres  la caxeta, 6 e com obricen la caxeta,  
Ex 2,6  E pres la caxeta, 6 e com obricen  la caxeta, véran l’infant qui plorava.  
Ex 2,7  hebreus és aquest infant. 7 E dix  la germana a la filla de Farahó: –Yré e  
Ex 2,7 aquest infant. 7 E dix la germana a  la filla de Farahó: –Yré e cridaré a tu  
Ex 2,8  8 E ella dix: –Vé. Anà tentost  la macipa, e apellà la mara de aquell. 9 A 
Ex 2,8  Anà tentost la macipa, e apellà  la mara de aquell. 9 A la qual dix la  
Ex 2,9  e apellà la mara de aquell. 9 A  la qual dix la filla de Pharaó: –Prin  
Ex 2,9  la mara de aquell. 9 A la qual dix  la filla de Pharaó: –Prin aquest infant e  
Ex 2,9  lloguar-te-n’he. E pres-lo  la mara e nodrí l’infant [*]. E dix a  
Ex 2,9 e nodrí l’infant [*]. E dix a ella  la filla de Farahó: –Guarde’l-ma bé, 10 
Ex 2,10  –Guarde’l-ma bé, 10 cor ell ha  la mia adobció en loch de fill. E ella  
Ex 2,10  lo nom de aquell Moysèn dient: «De  la ayga l’havia tret.» 11 E en aquells  
Ex 2,12  e aucís lo agepcià e amaguà’l en  la arena. 13 E axí en lo segon jorn, e  
Ex 2,14  Moysèn e dix: «Per cert, sabude és  la cosa.» 15 E Farahó sabé açò, e volch- 
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Ex 2,22  Siporà filla d’ell per muller, 22  la qual consabé e infantà fill, lo qual  
Ex 2,22  és mon ajudador e desliurà a mi de  la mà de Farahó.» 23 E aprés molt de  
Ex 2,23  per raó del treball que havien en  la obra, e cridaren. E lur crit muntà a  
Ex 2,24 lo lur gemeguament e remembrà’s de  la covinence que féu ab Abram e ab Ysach e 
Ex 3,1  e com ell amanàs son bestiar a  la ora del desert, ell vench en lo munt de 
Ex 3,3  gran visió, per què no crema  la romaguera.» 4 E viu nostre Senyor que  
Ex 3,4  per veura, e apellà’l del mig de  la romaguera e dix: –Moysèn, Moysèn! E ell 
Ex 3,7  7 Al qual dix lo Senyor: –Yo viu  la aflicció del meu pobla en Agipta, e oý  
Ex 3,7  del meu pobla en Agipta, e oý  la lur clamor per rahó de la duresa de  
Ex 3,7  e oý la lur clamor per rahó de  la duresa de aquells qui’ls opremien en  
Ex 3,8  en les lurs obres. 8 E yo sé  la lur dolor, e çó devallat per rahó que  
Ex 3,8  per rahó que’ls desliura de  la mà dels egepcians, e aportar-los-he 
Ex 3,9 pharitzeu e eveu e guarbuceu, 9 cor  la clamor dels fills de Yraell és venguda  
Ex 3,9 de Yraell és venguda a mi, e encare  la afflicció de aquells los quals per los  
Ex 3,17  17 e dixí que aportaré vós de  la aflicció de Agipta en terra de Canahan  
Ex 3,17  e pharizeu e eveu e gebuseu, a  la terra fluent de llet e de mel.” 18 E  
Ex 3,18 fluent de llet e de mel.” 18 E ogen  la mia veu, e entraràs tu e los vells de  
Ex 3,20 mà poderoza. 20 E yo mostraré a ell  la mia mà, e percudiré a Agipta an totes  
Ex 3,22  no axirets buyts, 22 e demanarà  la fembra a ce veÿna e a ce hosta vaxells  
Ex 4,2  Déu a ell: –Què és açò que tens en  la mà tua? E ell respòs: –Verga. 3 E dix  
Ex 4,4  devant ella. 4 E dix Déu: –Sten  la tua mà e pren-la per la coha. E estès 
Ex 4,4 E dix Déu: –Sten la tua mà e pren- la per la coha. E estès la mà e pres-la, 
Ex 4,4  –Sten la tua mà e pren-la per  la coha. E estès la mà e pres-la, e  
Ex 4,4 mà e pren-la per la coha. E estès  la mà e pres-la, e mantinent tornà  
Ex 4,4 per la coha. E estès la mà e pres- la, e mantinent tornà verga. 5 –Açò és fet 
Ex 4,7 com a neu. 7 E dix-li Déu: –Torna  la mà en ton si. E tornà-le-hy e trach 
Ex 4,8 oyran per lo senyal primer, creuran  la tua veu per lo senyal segon. 9 E si no  
Ex 4,9 creuran per los II senyals ne oyran  la tua veu, prin de la aygua del flum e  
Ex 4,9  ne oyran la tua veu, prin de  la aygua del flum e gita-la en la terra, 
Ex 4,9  prin de la aygua del flum e gita- la en la terra, e les aygües que pendràs  
Ex 4,9 de la aygua del flum e gita-la en  la terra, e les aygües que pendràs del  
Ex 4,10  que tu has perlat. E he enpetxade  la bocha, e só tart de bocha e de lengua.  
Ex 4,11  11 E dix Déu a ell: –Qui féu  la bocha de l’homa, o qui ha fabregat lo  
Ex 4,12 açò? 12 Donchs, are vé e yo saré en  la tua bocha, e ensenyar-t’he què  
Ex 4,15  son cor. 15 Tu parle ab ell e posa  la mia paraule en la bocha de aquell, e yo 
Ex 4,15  ab ell e posa la mia paraule en  la bocha de aquell, e yo saré en la tua  
Ex 4,15 en la bocha de aquell, e yo saré en  la tua bocha e en la sua, e mostraré a  
Ex 4,15  e yo saré en la tua bocha e en  la sua, e mostraré a vosaltres què devets  
Ex 4,16  per tu al pobla, e ell serà en  la tua bocha, e tu seràs en aquelles coses 
Ex 4,17  17 E tu prin aqueste vergua [*] ab  la qual seran fets los senyals. 18 E anà  
Ex 4,19  cor tots aquells qui quarien  la tua ànima són morts. 20 E pres Muysèn  
Ex 4,20  un aze, e tornà en Agipta portant  la verga de Déu en la mà. 21 E dix Déu a  
Ex 4,20  Agipta portant la verga de Déu en  la mà. 21 E dix Déu a Moysèn: –Com t’  
Ex 4,21  t’he mostrats e que he posats en  la tua mà, e faràs aquells devant Farahó.  
Ex 4,31  de Yraell e que havia guordade  la lur aflicció, e encorbaren-ce e  
Ex 5,2  –Qui és ton Senyor que yo hoja  la tua veu e que lex lo poble? Yo no  
Ex 5,3  Yraell apellà nós per ço que anem  la via de III dies per lo desert e que  
Ex 5,5 a son consell: –Molt és lo poble de  la terra. Vegats quante companya esvahex a 
Ex 5,7  de palla al poble per mesclar- la ab lo brach de les rajolles, ne llenya  
Ex 5,12  12 E fo escampat lo poble per tota  la terra de Agipta per ço que cullicen la  
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Ex 5,12 terra de Agipta per ço que cullicen  la palla del rostoll. 13 E los sobreposats 
Ex 5,13  axí com solíets com hom vos donave  la palla! 14 E foren, los fills de Yraell  
Ex 5,14  de Yraell que no podían acabar  la obra, batuts per los destreyadors de  
Ex 5,14  de Pharahó dient: –Complits  la obra! 15 E venguéran aquells qui éran  
Ex 5,15  éran de Yraell sobraposats sobra  la obra dels fills de Yraell, e cridaren a 
Ex 5,16  16 Palla no és donade a nós, e  la obra nos és manade a ffer, e los teus  
Ex 6,1  e ab mà poderosa gitaré ells de  la terra sua. 2 E parlà nostro Senyor a  
Ex 6,4  fermí a ells que daria a ells  la terra de Canahan de peregrinació de  
Ex 6,4  de peregrinació de aquells, en  la qual foren peragrins e estranys. 5 Yo  
Ex 6,5  opremen, e són estat ramenbrant de  la mia covinensa. 6 E per amor de açò dich 
Ex 6,6  trauré vós del senyorajament e de  la servitut dels hebreus, [*] ab braç  
Ex 6,8 8 e aportaré a vós a le terra sobra  la qual yo llevé la mia mà per ço que  
Ex 6,8  a le terra sobra la qual yo llevé  la mia mà per ço que donàs ella a Abram,  
Ex 6,9  del treball de lur esparit e per  la obra dura. 10 E perlà Déu a Moysèn  
Ex 6,11  axir los fills de Yraell de  la terra sua. 12 E respòs Moysèn devant  
Ex 6,15  e Jachim e Soher e Saül, fill de  la cananeha. Aquests són los parentats de  
Ex 6,16  e Caad i Merarí. E los anys de  la vida de Lleví foren CXXXVII anys. 17 E  
Ex 6,20 pres Amram muller Jocabech, sa tia,  la qual enfantà a ell Aron e Moysèn e  
Ex 6,20  e Mariam. E foren los anys de  la vida de Amram CXXXVII anys. 21 E los  
Ex 6,23  filla de Eminadap, sor de Anasaon,  la qual parí a ell Nadap e Buy e Alazar e  
Ex 6,25 per muller de les filles de Putiel,  la qual parí a ell Fineàs. E aquests són  
Ex 6,26  traguessen los fills de Yraell de  la terra de Agipta sobre lurs hosts, 27 e  
Ex 7,2 que jequesqua los fills [*] axir de  la terra sua. 3 E yo endurayré lo seu cor, 
Ex 7,3  mos senyals e mes maravelles en  la terra de Agipte. 4 E no oirà a vós  
Ex 7,4  yo daré plagua en Agipte, e treuré  la mia host e lo meu poble, fills de  
Ex 7,5  que yo sóm Senyor, qui estendré  la mia mà sobre Agipte e trauré los fills  
Ex 7,9 -me senyal”, digues a Aron: “Prin  la tua verga e gite-la en terra devant  
Ex 7,9 a Aron: “Prin la tua verga e gite- la en terra devant Farahó”, e tornerà  
Ex 7,10  los havia manat Déu, e gità Aron  la verga devant Farahó [*], e tornà  
Ex 7,12  sa verga e tornaren colobres; mas  la verga de Aron devorà la verga de  
Ex 7,12  mas la verga de Aron devorà  la verga de aquells. 13 E fo enduraÿt lo  
Ex 7,15  les aygües e steràs encontre ell a  la riba del flum, e la verga la qual tornà 
Ex 7,15  encontre ell a la riba del flum, e  la verga la qual tornà colobra porteràs en 
Ex 7,15  ell a la riba del flum, e la verga  la qual tornà colobra porteràs en la tua  
Ex 7,15  la qual tornà colobra porteràs en  la tua mà, 16 e diràs a ell: “Lo Senyor,  
Ex 7,17  yo sóm Senyor. Vet que yo fir ab  la verga qui és en la mia mà les aygües  
Ex 7,17  que yo fir ab la verga qui és en  la mia mà les aygües del flum, e torneran  
Ex 7,19  Déu a Moysèn: –Digues Aron: Prin  la verga e stin la tua mà sobre les aygües 
Ex 7,19  –Digues Aron: Prin la verga e stin  la tua mà sobre les aygües de Agipte e  
Ex 7,19  en sanch e que sia crúor en tota  la terra de Agipte, axí en vaxells de fust 
Ex 7,20  com los havia manat Déu, e llevà  la verga e farí les aygües del flum devant 
Ex 7,21  beura [*], e fo sanch en tota  la terra de Agipta. 22 E feren  
Ex 7,23 E tornà-ce’n e intrà-sse’n en  la sua casa, e no hy posà son cor aqueste  
Ex 7,24  beura, cor no podían beura de  la aygua del flum. 25 E foren conplits VII 
Ex 8,3  granotes, e pugeran e muntaran en  la tua casa, e en la tua cambre en ton  
Ex 8,3  e muntaran en la tua casa, e en  la tua cambre en ton lit, sobra la tua  
Ex 8,3  en la tua cambre en ton lit, sobra  la tua carreta, e sobra la casa de tos  
Ex 8,3  lit, sobra la tua carreta, e sobra  la casa de tos serfs e del teu poble, e en 
Ex 8,5 Déu a Moysèn: –Digues a Aron: “Stin  la tua mà sobre los flums, e encare sobre  
Ex 8,5 los estanys, e aduré granotes sobra  la terra de Agipta.” 6 E stès la mà Aron  
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Ex 8,6 sobra la terra de Agipta.” 6 E stès  la mà Aron sobre les aygües de Agipte, e  
Ex 8,6  les granotes e cobriren tota  la terra de Agipte. 7 [*] 8 E apellà  
Ex 8,9  pertèsquan les granotes de tu e de  la tua casa; mas enperò elles romendran al 
Ex 8,10  E ell li dix: –Yo faré segons  la tua peraula per ço que sàpies que negú  
Ex 8,11  -s’han les granotes de tu e de  la tua casa, e dels teus infans [*],  
Ex 8,13  13 E féu nostre Senyor segons  la paraula de Moysèn, e foren mortes les  
Ex 8,14  -les en diversos munts, e  la terra compodrí-les. 15 E viu Faraó  
Ex 8,16  –Parla a Aron e digues-li: “Stin  la tua mà e percut la polç de la terra, e  
Ex 8,16  -li: “Stin la tua mà e percut  la polç de la terra, e seran poys en tota  
Ex 8,16 “Stin la tua mà e percut la polç de  la terra, e seran poys en tota la universa 
Ex 8,16  de la terra, e seran poys en tota  la universa terra de Agipta.” 17 E féu-  
Ex 8,17  ho axí, cor stès Aron se mà tenent  la sua verga, e ferí la polç de la terra,  
Ex 8,17  se mà tenent la sua verga, e ferí  la polç de la terra, e foren fets poys [*] 
Ex 8,17  la sua verga, e ferí la polç de  la terra, e foren fets poys [*] per tota  
Ex 8,17  e foren fets poys [*] per tota  la terra de Agipte. 18 E faheren atratal  
Ex 8,22 aquells dies, yo faré maravelles en  la terra de Guossen, en la qual és lo meu  
Ex 8,22  en la terra de Guossen, en  la qual és lo meu poble, cor no hy seran  
Ex 8,22 conegues que yo sóm Senyor enmig de  la terra, 23 e posaré divisió entra lo meu 
Ex 8,24  e venguéran mosques molt males en  la casa de Farahó e de sos serfs, e en  
Ex 8,24 de Farahó e de sos serfs, e en tota  la terra de Agipta, e fo corrumpude la  
Ex 8,24 la terra de Agipta, e fo corrumpude  la terra per aquesta manera de mosques. 25 
Ex 8,31  Senyor, 31 lo qual féu segons  la peraule de aquel, e tolch les mosques a 
Ex 9,3  si encara los tendràs, 3 vet que  la mia mà serà sobre los teus camps, e  
Ex 9,6  en terra. 6 E féu nostre Senyor  la cosa aqueste en l’altre dia, que foren 
Ex 9,9  sendra [*], 9 [*] polç sobra tota  la terra de Agipte, e serà sobre los  
Ex 9,9  hòmens e sobre les bèsties de tota  la universa terra de Agipte verola. 10 E  
Ex 9,10  verola. 10 E ells pregueren de  la sendra del forn, e estant devant Farahó 
Ex 9,11  star devant Moysèn per raó de  la verola que en ells era e’n tota la  
Ex 9,11 la verola que en ells era e’n tota  la terra de Agipte. 12 E Déu endurahí lo  
Ex 9,14  no és nagú senblant a mi en tota  la terra. 15 E ara yo estendré la mia mà,  
Ex 9,15 tota la terra. 15 E ara yo estendré  la mia mà, e farré a tu e a ton pobla de  
Ex 9,15  pobla de pestalència, e periràs de  la terra. 16 E per amor de açò yo t’he  
Ex 9,16 que sia racomtat lo meu nom en tota  la terra. 17 ¿E encare ratens lo meu pobla 
Ex 9,18  en Agipte, despuys que fo fundade  la terra entrò en aquest present temps. 19 
Ex 9,19  serà mort per lo cayiment de  la padruscada.” 20 †E ell tremet per† la  
Ex 9,20  padruscada.” 20 †E ell tremet per†  la peraule de nostre Senyor, menà a sos  
Ex 9,21  21 e aquells qui menysprasaren  la paraule de nostre Senyor Déu llexaren  
Ex 9,22 camps. 22 E dix Déu a Moysèn: –Stin  la tua mà devers lo cel per ço que sia  
Ex 9,22  per ço que sia padruscade en tota  la universa terra de Agipte, sobre los  
Ex 9,22  sobra le herba del camp, e en tota  la terra de Egipte. 23 E stès Moysèn la  
Ex 9,23  terra de Egipte. 23 E stès Moysèn  la vergua vers lo cel, e nostro Senyor  
Ex 9,23  e descuriments de lamps sobre  la terra. Ploch nostre Senyor pedra sobra  
Ex 9,23  Ploch nostre Senyor pedra sobra  la terra de Agipte, 24 e fo pedruscade e  
Ex 9,24  e foch esconprenent entra  la pedruscade, e fo en ten gran cantitat,  
Ex 9,24  temps no’n fou tante en tota  la terra de Agipta [*]. 25 [*] tot ço que  
Ex 9,25  de l’home tro a le bèstia, ferí  la pedruscade, e tota la herba dels camps  
Ex 9,25  bèstia, ferí la pedruscade, e tota  la herba dels camps e tots los arbres de  
Ex 9,25  dels camps e tots los arbres de  la regió trenchà la pedruscade, 26 sols  
Ex 9,25 tots los arbres de la regió trenchà  la pedruscade, 26 sols que en la terra de  
Ex 9,26  la pedruscade, 26 sols que en  la terra de Gessen, on éran los fills de  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

492 
 

Ex 9,28  Senyor que cessen los trons e  la pedra, per ço que leix anar vós e que  
Ex 9,29  E dix Moysèn: –Com yo saré axit de  la ciutat, estendré les mies mans a nostre 
Ex 9,29  Senyor, e cessaran los trons e  la padruscade, per ço que sàpies que del  
Ex 9,29 per ço que sàpies que del Senyor és  la terra. 30 Mas yo conech que tu ne tos  
Ex 9,32  metia fulles, 32 mas lo forment e  la espelta no foren farits, cor terdans  
Ex 9,33 33 E axí’s Moysès devant Farahó de  la ciutat e estès ses mans vers lo cel a  
Ex 9,33  Senyor, e sessaren los trons e  la padruscade, axí que no caygué pluge  
Ex 9,33  axí que no caygué pluge sobra  la terra. 34 E viu Farahó que la pluya e  
Ex 9,34 sobra la terra. 34 E viu Farahó que  la pluya e la padruscade era sessada e los 
Ex 9,34  34 E viu Farahó que la pluya e  la padruscade era sessada e los trons,  
Ex 10,5  cases, 5 enaxí que cobriran tota  la terra axí que res d’ella no aparrà, e  
Ex 10,6 de ells, del dia de lur esser sobra  la terra tro al dia aquest.” [*] 7 E  
Ex 10,12  12 E dix Déu a Moyèn: –Estín  la tua mà sobra la terra de Agipta, a les  
Ex 10,12 Déu a Moyèn: –Estín la tua mà sobra  la terra de Agipta, a les legostes que  
Ex 10,12 pugen sobre ella, e que mengen tota  la herba que romàs a le pedruscade. 13 E  
Ex 10,13  romàs a le pedruscade. 13 E estès  la sua verga Moysèn sobra la terra de  
Ex 10,13  E estès la sua verga Moysèn sobra  la terra de Agipte, e nostre Senyor tremès 
Ex 10,14  llegosts, 14 e puyaren sobra tota  la universa terra de Agipte, e foren en  
Ex 10,15  temps ne aprés, 15 e cobriren tota  la faç de la terra, guardant e aguastant  
Ex 10,15 aprés, 15 e cobriren tota la faç de  la terra, guardant e aguastant totes  
Ex 10,15  totes coses. E fou menyade  la herba tota de la universa terra, e tots 
Ex 10,15  E fou menyade la herba tota de  la universa terra, e tots los poms dels  
Ex 10,15  era romàs, en los arbres e en  la herba, de la terra en tot Agipte. 16  
Ex 10,15  en los arbres e en la herba, de  la terra en tot Agipte. 16 Per la qual  
Ex 10,16  de la terra en tot Agipte. 16 Per  la qual cosa, mantinent Pharaó apellà  
Ex 10,19 ’n los llegosts e gità’ls tots en  la Mar Roya, axí que no’n romàs nengú en  
Ex 10,21  dix nostre Senyor a Moysèn: –Estín  la tua mà vers lo cel, e seran tenebres  
Ex 10,21 lo cel, e seran tenebres sobra tota  la terra de Agipte, ten fosques que a  
Ex 10,22  fetas tanebres horribles en tota  la univerce terra de Agipta per IIIs dies, 
Ex 10,28  ’t que d’equí avant no veges  la mia cara, cor en qualque dia me vendràs 
Ex 10,29  perlat, cor d’equí avant no veuré  la tua cara. 11,Tit Capítol XI 1 E dix Déu 
Ex 11,3 de argent, 3 cor nostro Senyor darà  la sua gràcia al pobla devant los  
Ex 11,4  E dix: –Açò diu nostre Senyor: “En  la [*] nit entraré en Agipte 5 e morran  
Ex 11,5  son citi, entrò al primer nat de  la serventa que és detràs la mola, e tots  
Ex 11,5  nat de la serventa que és detràs  la mola, e tots los primers nats de les  
Ex 11,6  6 E serà gran clamor en tota  la universa terra de Egipte, tal que no fo 
Ex 11,9  per molts de senyals que facen en  la terra de Agipta. 10 Moysèn e Aron  
Ex 11,10  axir lo poble de Ysrael de tota  la sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 E dix  
Ex 12,3  mes de l’ayn. 3 Perlats a tota  la universa terra e coŀlació dels fills de 
Ex 12,4  prenga ell son vesí qui és prop  la sua casa, segons lo nombre de les  
Ex 12,6 aquest, e sacrificaran ella de tota  la multitut dels fills de Ysrael en lo  
Ex 12,7 Ysrael en lo vespra. 7 E pendran de  la sanch d’ell, e pozar-n’han sobre  
Ex 12,7  porta e en los sobrellindàs de  la porte de la casa d’on menyaran ell. 8  
Ex 12,7  en los sobrellindàs de la porte de  la casa d’on menyaran ell. 8 E menyarets  
Ex 12,11  mans; e menyarets cuytosament en  la Pascha ell a Déu. 12 »E passsaré per  
Ex 12,12  »E passsaré per terra de Agipta en  la nit aquesta, e farré tots los primers  
Ex 12,12  e farré tots los primers nats en  la terra de Agipte, de l’home entrò a le  
Ex 12,13  juý. Yo sóm Senyor. 13 E vasaré  la sanch a vós en senyal sobra les cases  
Ex 12,13  cases que vós sots aquí, e veuré  la sanch, e passaré sobre vós e no serà a  
Ex 12,13  plaga per destrohir com yo farré  la terra de Agipte. 14 E vós haurets  
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Ex 12,19  perirà l’ànima de aquell de  la coŀlació de Ysrael, axí dels estranys  
Ex 12,19  dels estranys com dels nadius de  la terra. 20 Nengun llevat no menyarets en 
Ex 12,21  vostres, e deguollarets a ell per  la Pasque. 22 E farets un salpasser de una 
Ex 12,22 una manade de hysop, e mullarets en  la sanch, e salpaçar-n’hets lo llindar  
Ex 12,22  E nagú de vós no ischa fora de  la porta de la sua case entrò al matí, 23  
Ex 12,22 de vós no ischa fora de la porta de  la sua case entrò al matí, 23 car Déu  
Ex 12,23  farir los egepcians, e com veurà  la sanch sobre lo llindar e’n cascú dels  
Ex 12,25  25 E con intrarets en  la terra la qual nostre Senyor és donador  
Ex 12,25  25 E con intrarets en la terra  la qual nostre Senyor és donador a vós,  
Ex 12,29  a Moysèn e a Aron. 29 E fo fet en  la mige nit que farí nostre Senyor tots  
Ex 12,33  e de enviar-los-ne fore de  la terra dient: «Tots sóm morts!» 34 E  
Ex 12,34 -se’n lo poble, abans que llevàs,  la lur pascha lligade ab draps sobre lurs  
Ex 12,39 e bous e bèsties [*]. 39 E cogueren  la pasta que tregueren de Agipte e faeren  
Ex 12,41  en aquel matex dia axí tota  la host de nostre Senyor de la terra de  
Ex 12,41  tota la host de nostre Senyor de  la terra de Agipte. 42 Nit és aquesta  
Ex 12,42 a nostre Senyor, cor adux a ells de  la terre de Agipte; aqueste deven observar 
Ex 12,43  Déu a Moysèn e a Aron: –Aquesta és  la relagió de Pasque: »Nengun hom estrayn  
Ex 12,46 case lo menyarets, e no traurets de  la carn d’equell defora, ne no  
Ex 12,47  trenquarets os de aquell. 47 »Tota  la coŀlació dels fills de Ysrael faheren  
Ex 12,48 a selebrar, e serà axí com nadiu de  la terra; e si algú no serà sircunzís, no  
Ex 13,4 llevat. 4 Vuy axirets ab mes nou de  la spiga, 5 e us metrà nostre Senyor en la 
Ex 13,5  5 e us metrà nostre Senyor en  la terra dels caneneus e dels hoteus e  
Ex 13,6  alís nàdeus, e en lo VIIè dia serà  la festa del Senyor. 7 Alís menyarets VII  
Ex 13,9  Agipte.” 9 E serà quaix senyal en  la tua mà e quaix ramenbranse devant tos  
Ex 13,9  de nostre Senyor sia tots temps en  la tua bocha, cor ab fort mà tregué a tu  
Ex 13,10  tu nostre Senyor de Agipte. 10 Per  la qual cosa tu guardaràs en aquesta  
Ex 13,11 11 »E com te metrà nostre Senyor en  la terra dels cananeus, segons que ha  
Ex 13,15  ocís tots los primers nats de  la terra de Agipte, del primer nat dels  
Ex 13,17  nostre Senyor no’ls menà per  la carrera dels falisteus, qui’ls era  
Ex 13,18  en Agipte, 18 mas menà’ls per  la via del desert que és prop de la Mar  
Ex 13,18  la via del desert que és prop de  la Mar Roya. E armats puyaren los fills de 
Ex 13,18  puyaren los fills de Ysrael de  la terra de Agipte. 19 E pres Moysèn la  
Ex 13,19  terra de Agipte. 19 E pres Moysèn  la ossa de Josep ab si, per ço com ell  
Ex 13,19  vesitarà vós, portats-vos-en  la mia ossa ab vós.» 20 E mogueren-se de 
Ex 13,20 passaren en Chasom, en l’estrem de  la fi del desert. 21 E Déu anave devant  
Ex 13,21 anave devant ells per mostrar-los  la via, de dia en una colona de nuu e de  
Ex 13,21  de foch, per ço que’ls mostràs  la via cascun temps. 22 No’s partia d’  
Ex 13,22  22 No’s partia d’éls, de dia  la colona de la nuu e de nit la colona de  
Ex 13,22  partia d’éls, de dia la colona de  la nuu e de nit la colona de foch, devant  
Ex 13,22 de dia la colona de la nuu e de nit  la colona de foch, devant lo poble. 14,Tit 
Ex 14,2  que’s ratornen e que’s meten per  la ragió de Fiayrot, qui és entre  
Ex 14,2  Fiayrot, qui és entre Maachdell e  la mar, contre Beelcefon, e devant aquell  
Ex 14,3 de Ysrael: “Cor ells són torbats en  la terra, al desert los han clozos.” 4 E  
Ex 14,4 saré glorificat en Farahó e’n tota  la sua host, e sebran los agipcians que yo 
Ex 14,7  altres carretes de Agipte a obs de  la host. 8 E enduraý nostre Senyor lo cor  
Ex 14,9  -ce a ells, qui posaven prop  la mar, e tots los cavalquants e totes les 
Ex 14,9  totes les carretes de Feraó e tota  la universa host, era en Hiroch contre  
Ex 14,12  de Agipte? 12 ¿No és aquesta  la paraule que nós te díem en Agipte  
Ex 14,16 Ysrael que’s moguen, 16 e tu lleva  la tua verga, e stin la tua mà sobre la  
Ex 14,16  16 e tu lleva la tua verga, e stin  la tua mà sobre la mar, e depertir-s’ha 
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Ex 14,16  tua verga, e stin la tua mà sobre  la mar, e depertir-s’ha aquella per ço  
Ex 14,16  de Ysrael e que passen per mig de  la mar en sech. 17 E yo endurahiré lo cor  
Ex 14,17  glorificat en Farahó, e en tota  la sua host, e en les sues carretes, e en  
Ex 14,20 colona de nuu [*]; 20 e stech entre  la posade dels fills de Ysrael e los  
Ex 14,20  e los agipcians; escuradat era  la nuu tenabroza e inlluminave’ls de nit, 
Ex 14,20 ’ls de nit, axí que entra ells tota  la nit clerayà, e en aquells era  
Ex 14,21  tenebroza. 21 E com Muysèn estenés  la mà sobre la mar, menà Déu lo vent fort  
Ex 14,21 21 E com Muysèn estenés la mà sobre  la mar, menà Déu lo vent fort bufant que  
Ex 14,21  lo vent fort bufant que bufàs tota  la nit, e mès la mar en sech. E foren les  
Ex 14,21 bufant que bufàs tota la nit, e mès  la mar en sech. E foren les aygües  
Ex 14,22  los fills de Ysrael per mig de  la mar en sech, e era la mar axí com a mur 
Ex 14,22  per mig de la mar en sech, e era  la mar axí com a mur a le destre de  
Ex 14,23  les carretes intraren per mig de  la mar. 24 E com fo vengude la vigília del 
Ex 14,24  mig de la mar. 24 E com fo vengude  la vigília del matí, nostre Senyor regordà 
Ex 14,24  del matí, nostre Senyor regordà  la posade dels agipcians en colona de foch 
Ex 14,24  colona de foch e en nuu, destrohí  la posade dels agipcians, 25 ço és, [*] de 
Ex 14,25  de les carretes, e aportà-les en  la pregoneza. E diguéran adonchs los  
Ex 14,26  nós. 26 E dix Déu a Moysèn: –Stin  la tua mà sobre la mar, e retornaran les  
Ex 14,26 Déu a Moysèn: –Stin la tua mà sobre  la mar, e retornaran les aygües [*]. 27  
Ex 14,28  e cobriren les carretes e tota  la cavallaria e la host de Farahó qui’ls  
Ex 14,28 les carretes e tota la cavallaria e  la host de Farahó qui’ls perseguia, e  
Ex 14,28  ’ls perseguia, e aquí neguaren en  la mar, que no’n romàs d’ells entrò a I. 
Ex 14,30  Senyor en aquell dia Ysrael de  la mà dels egepcians, 31 e vaheren los  
Ex 14,31 e vaheren los agipcians morts sobre  la riba de la mar. E vaeren los fills de  
Ex 14,31  agipcians morts sobre la riba de  la mar. E vaeren los fills de Ysrael que  
Ex 15,1  és engranaÿt, cor ell ha gitat en  la mar lo cavall ab son cavalcador. 2 La  
Ex 15,2  cavalcador. 2 La mia forteleza e  la mia lahor és en nostre Senyor. Ell és  
Ex 15,4 4 Car les carretes de Farahó e tota  la sua host [*] en mar, e tots los alets  
Ex 15,4  prínceps de aquell són negats en  la mar Roya, 5 [*] e ells devallaren en  
Ex 15,6  pragon axí com a pedra. 6 Senyor,  la tua destre és engrenahide en forteza,  
Ex 15,6  és engrenahide en forteza, e  la tua destra, Senyor, ha farits los  
Ex 15,7  los anemichs, 7 e en multitut de  la tua glòria has deposats los adversaris 
Ex 15,7  los adversaris meus. Tu trematist  la tua yra, la qual devorà ells axí com a 
Ex 15,7  meus. Tu trematist la tua yra,  la qual devorà ells axí com a palla, 8 e  
Ex 15,8  com a palla, 8 e en l’esperyt de  la tua furor són ajustades les aygües. La 
Ex 15,8  als abizos foren rabblits enmig de  la mar. 9 L’anemich dix: «Yo’ls  
Ex 15,9  e’ls depertiré lurs armes, e  la mia ànima serà enriquehida. Yo trauré  
Ex 15,9  Yo trauré lo meu coltell e  la mia mà los auciurà.» 10 Senyor, lo teu  
Ex 15,10  lo teu esperrit és vengut, e  la mar los ha rabblerts e cuberts, e ells  
Ex 15,12  e fayent maravelles? 12 Estanits  la tua mà, e la terra los ha devorats. 13 
Ex 15,12  12 Estanits la tua mà, e  la terra los ha devorats. 13 Tu fust  
Ex 15,13  13 Tu fust guovernador en  la tua misericòrdia en lo poble que  
Ex 15,13  que rahemist, e aportest aquell en  la tua forteleza en lo teu sant  
Ex 15,16  e pahor vench sobre ells en  la grenesa del teu braç. Senyor, ells sien 
Ex 15,17  e’ls plantaràs en lo munt de  la tua haretat, al pus ferm habitacle que 
Ex 15,19  tostemps e oltra. 19 E és entrade  la cavellaria de Farahó ab carretes e ab  
Ex 15,19  ab carretes e ab cavalcadors en  la mar, e ratornaren demunt ells les  
Ex 15,19  demunt ells les aygües de  la mar, e los fills de Ysrael anaren per  
Ex 15,19  de Ysrael anaren per sech enmig de  la mar. 20 E pres Mariam, sor de Aron, lo  
Ex 15,20 Mariam, sor de Aron, lo temboret en  la mà, e profetitzà. E axiren totes les  
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Ex 15,21  e engranaït, cor ell ha gitat en  la mar lo cavall e lo cavalcador. 22 E  
Ex 15,22  e Aron los fills de Ysrael de  la Mar Roja, e intraren-se’n en lo  
Ex 15,26 aseyà a ells 26 e dix: –Si tu oyràs  la veu de ton Senyor, ton Déu, e faràs  
Ex 15,26  [*], yo no aportaré sobre vós  la maleza que mis en Agipte. Yo sóm lo  
Ex 16,1  -ce de Helim, e vench tota  la multidut dels fills de Ysrael en lo  
Ex 16,2  terra de Agipte. 2 E mermurà tota  la congragació dels fills de Ysrael contre 
Ex 16,3 Ysrael: –Més amàrem esser morts per  la mà de nostre Senyor en la terra de  
Ex 16,3 morts per la mà de nostre Senyor en  la terra de Agipte, on sèyhem sobre les  
Ex 16,7  de Agipte, 7 e al matí veurets  la glòria de nostre Senyor, cor ell oý lo  
Ex 16,9 E dix Moysèn a Aron: –Digues a tota  la universa congregació dels fills de  
Ex 16,10  en lo desert, e veus que  la glòria de nostre Senyor aparech en nuu. 
Ex 16,13  e puyaren guatles e cobriren tota  la posade [*]. 14 E cobrí tota la faç de  
Ex 16,14 tota la posade [*]. 14 E cobrí tota  la faç de la terra. E aparech en lo desert 
Ex 16,14  [*]. 14 E cobrí tota la faç de  la terra. E aparech en lo desert una cosa  
Ex 16,14 redona, senblant a saliandre, sobre  la terra. 15 E com ho veren los fills de  
Ex 16,16 lo Senyor per menyar. 16 Aquesta és  la paraula la qual menà nostre Senyor:  
Ex 16,16  menyar. 16 Aquesta és la paraula  la qual menà nostre Senyor: Culla de açò  
Ex 16,22  E vengueren tots los prínseps de  la multitut, e recomtaren-ho a Moysèn,  
Ex 16,28  guardar los meus manements ne  la mia lig? 29 Veyats cor Déu donà a vós  
Ex 16,31  en lo dia VIIè. 30 [*] 31 E apellà  la case de Ysrael lo nom de aquell magne,  
Ex 16,31  senblant a saliandre, blanch, e  la sua sabor quax semblant a crespells ab  
Ex 16,32  mel. 32 E dix Moysèn: –Aquesta és  la paraula la qual mana Déu: “Umplits un  
Ex 16,32  dix Moysèn: –Aquesta és la paraula  la qual mana Déu: “Umplits un almut d’  
Ex 16,32  lo desert com vos haguí gitats de  la terra de Agipta.” 33 E dix Moysèn a  
Ex 16,35  35 Los fills de Ysrael menyaren  la magne per XL anys entrò que vingueren  
Ex 16,35  entrò que vingueren a les fins de  la terra de Canahan. 36 E lo almut ab què  
Ex 16,36  36 E lo almut ab què mesuraven  la magne era la Xª part de un ephí, ço és, 
Ex 16,36 almut ab què mesuraven la magne era  la Xª part de un ephí, ço és, sister. Ex  
Ex 17,1  Capítol XVIII 1 E moch-se tota  la multitud dels fills de Ysrael [*]  
Ex 17,1 Sín per les sues albergades, segons  la paraule de Déu, e posaren en Rabidim,  
Ex 17,5  e aporte en te mà te verga ab  la qual farist lo flum e vé. 6 E yo staré  
Ex 17,6  6 E yo staré devant, aquí e demont  la pedra de Horep, e axirà aygua que beurà 
Ex 17,11  mans, Irael vensia, e com bexave  la mà, Amalech sobrave. 12 E les mans de  
Ex 17,14  en les orelles de Josuè. Yo deliré  la memòria de Amalech sots lo cell. 15  
Ex 17,16  axelsament», dient 16 que solament  la mà de Déu l’havia desliurat, e la  
Ex 17,16  la mà de Déu l’havia desliurat, e  la batalla de Déu serà contra Amalech de  
Ex 18,2  2 pres Sitporà muller de Moysèn,  la qual ell havia jaquide, 3 abdós fills  
Ex 18,3 3 abdós fills de aquells, los quals  la un de aquells era apellat Guersson  
Ex 18,3  [*]: «Estrany fuy e palagrí en  la terra aliena», 4 e l’altra havia nom  
Ex 18,5  sogre de Muysèn, ab los fills e ab  la muller de Moysèn, en lo desert, on era  
Ex 18,5  de Moysèn, en lo desert, on era  la posade prop del munt de Déu, 6 e tramès 
Ex 18,6 a Moysèn: –Yo, Jetró, vench a tu ab  la muller tua e II fills teus ab ella. 7  
Ex 18,8  Farahó, e com havia gitats ells de  la mà de Farahó e dels agipcians per amor  
Ex 18,9  e com los havia desliurats de  la mà dels agipcians, 10 e dix: –Beneÿt  
Ex 18,10  Senyor qui us ha desliurats de  la mà dels agipcians e de la mà de Farahó, 
Ex 18,10  de la mà dels agipcians e de  la mà de Farahó, e qui ha gitat lo seu  
Ex 18,15  –Lo pobble ve a mi e demanen  la sentència de Déu, 16 car com esdevé a  
Ex 18,16 -los a saber los sacrets de Déu e  la lig de aquell. 17 E dix Jetró: –No és  
Ex 18,17  17 E dix Jetró: –No és bona cosa  la que tu fas. 18 En va treball te  
Ex 18,19  tu no pories sostanir. 19 Per  la qual cosa, ojes la mia paraule e prin  
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Ex 18,19 sostanir. 19 Per la qual cosa, ojes  la mia paraule e prin mon consell, e serà  
Ex 18,20  que ensenyen lo manement de Déu, e  la manera del colre, e la via per la qual  
Ex 18,20  de Déu, e la manera del colre, e  la via per la qual deguen entrar, e le  
Ex 18,20 e la manera del colre, e la via per  la qual deguen entrar, e le obre que  
Ex 19,2 aquí Ysrael fiquà ses tendes devers  la regió del munt. 3 E Moysèn puyà a  
Ex 19,5 fiu venir vós a mi. 5 Si are oyrets  la mia veu e guarderets la mia covinensa,  
Ex 19,5  are oyrets la mia veu e guarderets  la mia covinensa, serets a mi trezor de  
Ex 19,5 de tots los pobles, cor mia és tota  la terra, 6 e vós serets a mi en regna  
Ex 19,8  retornàs Moysèn a Déu per dir-li  la responció del poble, 9 dix a ell Déu:  
Ex 19,13  de mort.” 13 No toquen a ell ab  la mà, cor ab pedres serà allapidat e ab  
Ex 19,13  no viurà. Mas comensaren a sonar  la butzina, llavors puyen al munt. 14 E  
Ex 19,16  comensaren oyr trons e llamps, e  la qualige era sobre lo munt cobrint  
Ex 19,19  a tots terribble, 19 e lo so de  la botzina anave crexent molt més. E  
Ex 19,20  devallà sobre lo munt de Sinaý, en  la sumitat del munt, e apellà Moysèn en lo 
Ex 19,21  e que per açò no parís d’ells  la meyor part, 22 e no lex los secerdots e 
Ex 20,4  que sia en los sels desús ne en  la terra dejús [*]. 5 »No adoraràs ni  
Ex 20,5  dels pares en los fills en  la terce e en la quarte generació de  
Ex 20,5 pares en los fills en la terce e en  la quarte generació de aquels qui han oy a 
Ex 20,9  9 VI dies obreràs e feràs tota  la obra, 10 e en lo dia VII, qui és lo  
Ex 20,11  són en los quals féu Déu lo cel e  la terra e la mar e totes les coses que hy 
Ex 20,11  quals féu Déu lo cel e la terra e  la mar e totes les coses que hy són, e  
Ex 20,12 per ço que visques llongament sobre  la terra la qual nostro Senyor ton Déu  
Ex 20,12  visques llongament sobre la terra  la qual nostro Senyor ton Déu dóna a tu.  
Ex 20,17  ton proïsme. 17 »No cobejaràs  la casa de ton proïsme. No desigeràs la  
Ex 20,17  casa de ton proïsme. No desigeràs  la muller de aquell, ne son servent ne sa  
Ex 20,18  e veya los lamps e oÿa les veus de  la botzina e veya lo munt fumar, e per  
Ex 20,26  meu, per ço que no sia revelade  la tua verguonya.” 21,Tit Capítol XXII 1  
Ex 21,4  muller e infanterà fills o filles,  la muller e sos infans seran del senyor, e 
Ex 21,6  a le porte [*], e puys forat-li  la orella ab una alena, e serà a ell serf  
Ex 21,8  al qual serà liurade, jaquesqua- la, mas no hage poder de vendre-la a  
Ex 21,8 -la, mas no hage poder de vendre- la a pobble estrayn si meynspresà aquella. 
Ex 21,11 no farà aquestes IIIs coses, llex- la hom de grat anar meyns de moneda. 12 »E 
Ex 21,18  com alguns hòmens sa berallaran e  la I farrà l’altre proïsma seu ab pedra o 
Ex 21,21  o II, no serà tingut a pena, cor  la moneda de aquell és. 22 »E si’s  
Ex 21,33  algú cavarà una sisterna e obrir- la-ha e no la cobrirà, [*] a’quella,  
Ex 21,33 una sisterna e obrir-la-ha e no  la cobrirà, [*] a’quella, caurà bou o  
Ex 21,34  caurà bou o aze, 34 lo senyor de  la sisterna pach lo preu de la bèstia que  
Ex 21,34  de la sisterna pach lo preu de  la bèstia que hy serà morta. 35 E si algun 
Ex 22,2  2 E si serà sobreprès lo lladre en  la case, e pendrà aquí naffre per la qual  
Ex 22,2  la case, e pendrà aquí naffre per  la qual muyra, lo faridor no és tingut de  
Ex 22,2  muyra, lo faridor no és tingut de  la sanch de aquell. 3 Mas si serà axit lo  
Ex 22,8  acostar-s’ha lo senyor de  la casa al jutge e jurerà que no mès sa mà 
Ex 22,9 dirà devant lo jutge, lo jutge veya  la rahó de abdozos, e aquell que dirà lo  
Ex 22,11  enmig d’ells que ell no estès  la mà en la cosa de son proïsma, e lo  
Ex 22,11  d’ells que ell no estès la mà en  la cosa de son proïsma, e lo Senyor Déu  
Ex 22,16  ella, farà a ella adot e pendrà- la per muller. 17 E si lo para d’ella no  
Ex 22,17  donar per muller, deu-li donar  la monede del dot lo qual han custumat de  
Ex 22,23 ·ls nouràs crideran a mi, e yo oiré  la clamor d’ells, 24 e serà indignade la  
Ex 22,24 clamor d’ells, 24 e serà indignade  la mia furor, e ferré tu del coltell, e  
Ex 22,26  vestiment, abans del sol colguant  la torna a ell, 27 cor allò solament és  
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Ex 22,27  cor allò solament és cobriment de  la carn de aquell, e no ha alra en què’s  
Ex 23,15  anys farets. 15 E guorderets  la festa del pa alís; VII dies menyarets  
Ex 23,16  E no aparràs devant mi buyt. 16 »E  la solempnitat del mes, la primera de te  
Ex 23,16 buyt. 16 »E la solempnitat del mes,  la primera de te obra que senbraràs del  
Ex 23,18  18 »No degollaràs sobre lo llevat  la sanch de mon sacrifici. No romendrà lo  
Ex 23,18  sacrifici. No romendrà lo grex de  la mia festa entrò al matí. 19 Les  
Ex 23,19  promícies de ta terra aportaràs en  la casa del Senyor ton Déu. »No cogues  
Ex 23,19  ton Déu. »No cogues cabrit ab  la let de sa mara. 20 »Vet que yo tremet  
Ex 23,20  que vage ab tu e que’t guort en  la via, e que’t men en lo loch que t’  
Ex 23,21  que t’apella. 21 Guarde ell e ou  la sua veu, e no’t vulles contendra ab  
Ex 23,22 meu nom en aquell. 22 Cor si ohiràs  la veu de aquell e faràs ço que he perlat, 
Ex 23,24  ne colràs aquells, ne faràs  la obra de aquells, ans los destrohiràs e  
Ex 23,25  tos pans e tes aygües, e que lleu  la iniquitat d’enmig de tu. 26 No serà  
Ex 23,26  26 No serà axelade ne axorque en  la tua terra, e conpliré lo nombre de tos  
Ex 23,27  lo nombre de tos dies. 27 »E  la mia terror enviaré devant tu, e auciuré 
Ex 23,28  daré en ta servitut; 28 e enviaré  la vespa devant tu, la qual fitblerà aveu  
Ex 23,28  28 e enviaré la vespa devant tu,  la qual fitblerà aveu e cananeu e hateu  
Ex 23,29  entres. 29 »No gitaré ells devant  la tua cara en un ayn, ne la terra no serà 
Ex 23,29  devant la tua cara en un ayn, ne  la terra no serà trestornade en dasert,  
Ex 23,30  que muntipliquets e posseïsquats  la terra. 31 »E posaré los teus térmens de 
Ex 23,31  31 »E posaré los teus térmens de  la Mar Roja entrò a le mar dels palestins, 
Ex 23,31  les vostres mans los habitadors de  la terra e gitaré aquells devant vós. 32  
Ex 23,33 ab lurs déus; 33 ne no habitaran en  la tua terra, per ço que per ventura no’t 
Ex 24,4  E llevà’s matí e adifichà altar a  la reÿl del munt, e XII títols per XII  
Ex 24,6 a Déu, vadells XII. 6 E pres Moysès  la meytat de la sanch e mès-la en un  
Ex 24,6  XII. 6 E pres Moysès la meytat de  la sanch e mès-la en un vaxell, e la  
Ex 24,6  la meytat de la sanch e mès- la en un vaxell, e la part romanent buydà  
Ex 24,6 la sanch e mès-la en un vaxell, e  la part romanent buydà sobre l’altar. 7 E 
Ex 24,8  e sarem obadiens. 8 E ell pres  la sanch que havia reservade e escampà-  
Ex 24,8  que havia reservade e escampà- la sobre lo poble e dix: –Aquesta és la  
Ex 24,8  sobre lo poble e dix: –Aquesta és  la sanch del fermament que fermà nostro  
Ex 24,12  e donaré a tu II taules de pedra e  la ley e los manements que escriví per ço  
Ex 24,15  15 E con pujàs Moysèn, cobrí’l  la nuu del munt, 16 e habità en la glòria  
Ex 24,16 ’l la nuu del munt, 16 e habità en  la glòria de nostro Senyor sobre Sinaý. E  
Ex 24,16  Senyor sobre Sinaý. E cobrí ell  la nuu per VI dies, e en lo VII dia cridà  
Ex 24,16 lo VII dia cridà Moysèn d’enmig de  la nuu. 17 Era la spècia de nostre Senyor  
Ex 24,17  Moysèn d’enmig de la nuu. 17 Era  la spècia de nostre Senyor e de la glòria  
Ex 24,17 Era la spècia de nostre Senyor e de  la glòria sua quaix foch cremant en la  
Ex 24,17 la glòria sua quaix foch cremant en  la sobirane part del munt, devant los  
Ex 24,18  Ysrael. 18 E entrà Moysèn enmig de  la nuu e puyà en lo munt, e estech aquí XL 
Ex 25,7  per adornar ephot e encare  la racional. 8 E feran a mi sentuari e  
Ex 25,10  10 »Arque de fust de setim farets,  la llongueza de aquella haurà II colzes  
Ex 25,12  quals posaràs sobre IIII angles de  la arca: II sercles sien en la un lats, e  
Ex 25,12  de la arca: II sercles sien en  la un lats, e II, en l’altre. 13 E feràs  
Ex 25,14  aquelles de or, 14 e passaràs  la una barra per los II sercles d’or de  
Ex 25,14  barra per los II sercles d’or de  la un llats, e l’altre per los altres II  
Ex 25,14  e ab aquestes barres serà aportade  la arque; 15 e seran les barres en los  
Ex 25,16  trauràs d’ells. 16 E posaràs en  la arque lo testament que yo daré a tu. 17 
Ex 25,19 de cascuna part de l’oratori, 19 e  la un estiga a la un llats, e l’altre, a  
Ex 25,19  de l’oratori, 19 e la un estiga a  la un llats, e l’altre, a l’altre, 20  
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Ex 25,20  altre, 20 axí que cascun llats de  la claustra se reguart en l’escampament  
Ex 25,20  ales, e que cobren l’oratori, e  la cara de cascun reguort devers l’  
Ex 25,20  l’oratori, e deu esser cuberta  la arque. 21 En la qual posaràs lo  
Ex 25,21 e deu esser cuberta la arque. 21 En  la qual posaràs lo testament que yo daré a 
Ex 25,21  lo testament que yo daré a tu ab  la claustra, 22 e aquí’t manaré e parlaré 
Ex 25,22  ’t manaré e parlaré a tu desobre  la claustre, dintre les II ales dels  
Ex 25,22  ales dels xerobins qui seran sobre  la archa del testament, totes les coses  
Ex 25,27  taula, per segles peus; 27 sots  la corona seran los sercles de or per un  
Ex 25,27  barres per ço que puguen portar  la taula. 28 E les barres sien fetes de  
Ex 25,28  e sien cubertes d’or per portar  la taula. 29 E feràs ses escudelles e ses  
Ex 25,32  canes axiran de son llats, III de  la un llats e III de l’altre; 33 III  
Ex 25,33  33 III pomets a manera de nou en  la una cama, e pom e flor ensemps, e  
Ex 25,33  III pomets a manera de nou en  la altra cana, e pom e flor de llir. E  
Ex 25,33  pom e flor de llir. E aqueste serà  la obra de les VI canes del canelobra, ço  
Ex 25,33  canelobra, ço és, que proceexen de  la asta de aquell. 34 E en la asta del  
Ex 25,34  de la asta de aquell. 34 E en  la asta del canalobra haurà IIII poms a  
Ex 25,37 canelobre per ço que inllumín sobre  la part de sa cara. 38 E ses cayelles e  
Ex 26,2  e faràs varietat de obra [*]. 2 E  la llongueza de la una cortina serà de  
Ex 26,2  de obra [*]. 2 E la llongueza de  la una cortina serà de XXVIII colzes, e la 
Ex 26,2  cortina serà de XXVIII colzes, e  la empleza, de IIII colzes. Totes les  
Ex 26,4  manera de bagues, en lo llats e en  la sumitat de les cortines per ço que hom  
Ex 26,5  ensemps. 5 En cascuna part de  la cortina haurà L anses, ço és, bagues,  
Ex 26,5  per ço que hom pugua ajustar  la una a l’altre. 6 E faràs L guanxos d’ 
Ex 26,8  lo tebernacle, XII cortines, 8  la una de les quals haurà XXX colzes de  
Ex 26,9  -les-has de V en V, enaxí que  la VI sia doblegade e stiga en lo treginat 
Ex 26,9 doblegade e stiga en lo treginat de  la tende, en lo front. 10 E faràs L anses  
Ex 26,10  10 E faràs L anses o bagues en  la altra cortina per ço que’s pugua a la  
Ex 26,10 altra cortina per ço que’s pugua a  la altra ajustar [*]. 11 E faràs L  
Ex 26,12  que hy és més, cobriràs-na  la part derrera del tabernacle, 13 e  
Ex 26,13  tabernacle, 13 e penyar-n’ha de  la una part un colze, e altra colze de la  
Ex 26,13 una part un colze, e altra colze de  la altre part, e ço que sobrerà de les  
Ex 26,17 un colze e mig. 17 E en lo llats de  la taula haurà II tornets, enaxí que una  
Ex 26,17  que una taula se pugua ajunyir ab  la altre, e que en aquesta manera se  
Ex 26,22  IIs a cascuna taula. 22 E de  la part del tabernacle devers llavant  
Ex 26,24  juntes a devall tro a demunt, e  la una se tendrà ab l’altre ab tornets d’ 
Ex 26,26  V, per tenir ferm les taules de  la un llats del tabernacle del testimoni,  
Ex 26,27 e altres V en l’altre llats devers  la plaga occidental 28 que’s meten per  
Ex 26,33 ab corbayons d’or, e dintra astarà  la arque del testament, la qual depertirà  
Ex 26,33  astarà la arque del testament,  la qual depertirà entra la santadat e  
Ex 26,33  testament, la qual depertirà entra  la santadat e entre lo sant dels sants. 34 
Ex 26,34  lo sant dels sants. 34 »E posaràs  la claustra primer dita sobra la arque [*] 
Ex 26,34  la claustra primer dita sobra  la arque [*] 35 [*] e lo candelobre endret 
Ex 26,35  35 [*] e lo candelobre endret de  la taula en lo llats del tebernacle devers 
Ex 26,35  del tebernacle devers migjorn, e  la taula estarà devers tremuntana. 36 »E  
Ex 26,36  36 »E faràs cubertor a le porta de  la tenda, per un hom entra en lo  
Ex 27,5  IIII anells d’aram, 5 e posar- la-has sots la ara de l’altar, e serà  
Ex 27,5  d’aram, 5 e posar-la-has sots  la ara de l’altar, e serà la ret entrò a  
Ex 27,5 has sots la ara de l’altar, e serà  la ret entrò a le meytat de l’altar. 6 E  
Ex 27,9  de tremuntane contre migjorn serà  la cortina de blau de lli tortís, de C  
Ex 27,12  d’argent. 12 E en lo llats de  la cort qui guorda devers occident serà  
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Ex 27,13  següén. 13 E en aquella anplesa de  la cort qui guorda a orient sia de L  
Ex 27,14  14 en los quals XV colzes de  la cortina de la un llats hage III colones 
Ex 27,14  quals XV colzes de la cortina de  la un llats hage III colones e atratants  
Ex 27,16  e atratants pilars. 15 [*] 16 En  la antrade del palau o de la cort haurà la 
Ex 27,16 [*] 16 En la antrade del palau o de  la cort haurà la cortina XX colzes, de  
Ex 27,16  del palau o de la cort haurà  la cortina XX colzes, de blau e de porpre, 
Ex 27,17  atretants. 17 Totes les colones de  la cort entorn seran vestides d’argent, e 
Ex 27,19  [*] e tot ço que pertayn a  la cort serà d’aram. 20 »E tu mane als  
Ex 27,21  tabernacla del testament, fora de  la claustre que és penyade sobra lo  
Ex 28,8  estremps, axí que tornen a un. 8 E  la sua textura e tota la sua obra serà  
Ex 28,8  a un. 8 E la sua textura e tota  la sua obra serà veyrada d’aur e de blau  
Ex 28,10 dels fills de Ysrael, 10 VI noms en  la una pedra e VI en l’altra, segons la  
Ex 28,10  una pedra e VI en l’altra, segons  la nativitat de aquells. 11 Per obra d’  
Ex 28,14  d’or 14 e II cadenes d’or net,  la una ten gran con l’altra, e faràs  
Ex 28,15  [*] juý, obra brodade, axí com  la obra de l’ephot. Faràs ell d’or e de  
Ex 28,18  e de stopacis e de marachdes; 18  la sagona serà de carvoncles e de safís e  
Ex 28,19  e de safís e de jaspis; 19  la terce sarà de ligírius e de àcates e de 
Ex 28,20  e de àcates e de amatistes; 20  la IIIIª de crisòlits e de unicles e de  
Ex 28,26  anells d’or, los quals posaràs en  la sumitat de l’hossen, sobra la ora que  
Ex 28,26  en la sumitat de l’hossen, sobra  la ora que apar de l’ephot en la ragió  
Ex 28,26  la ora que apar de l’ephot en  la ragió dels muscles e defora. 27 E faràs 
Ex 28,27  desobra que raguorden contra  la fas de la juntura jusane, per ço que  
Ex 28,27  que raguorden contra la fas de  la juntura jusane, per ço que puguen  
Ex 28,28  blau, axí que sia feta e romangue  la juntura entra ll’hossen e lo ephot, e  
Ex 28,31 nostra Senyor tostemps. 31 »E faràs  la gonella de lo ephot tota blave, 32  
Ex 28,32  ephot tota blave, 32 enmig loch de  la qual serà lo cabès, e entorn serà d’  
Ex 28,36  »E faràs una llauna d’or pur, en  la qual entratallaràs la obra del solament 
Ex 28,36 d’or pur, en la qual entratallaràs  la obra del solament sant de nostra  
Ex 28,37  ab fill blau, e serà sobraposada a  la sàvena 38 sobra lo front de Aron, e  
Ex 28,38 dons e’n totes ses ofertes. E serà  la landa tots temps en lo seu front per ço 
Ex 28,43  per ço que en iniquitat de  la cosa no múyran. Custuma de setgla serà  
Ex 28,43  Custuma de setgla serà a Aron e a  la sua sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol 
Ex 29,1  29,Tit Capítol XXX 1 »Aquesta és  la cosa que faràs a ells: »Tu santificaràs 
Ex 29,4  4 Presentaràs Aron e sos fills a  la porta del tabernacla del testament e  
Ex 29,5 Aron los vestiments, ço és a saber,  la guonella del lli e lo pali de l’ephot  
Ex 29,6  adobament de l’ephot†, 6 e matràs  la sàvena sobra son cap e la llanda de l’ 
Ex 29,6  e matràs la sàvena sobra son cap e  la llanda de l’or santa sobra la sàvena,  
Ex 29,6  e la llanda de l’or santa sobra  la sàvena, 7 e gitar-li-has oli de  
Ex 29,11  aquell devant nostra Senyor, prop  la porta del tabernacla. 12 Despuix  
Ex 29,12  del tabernacla. 12 Despuix pendràs  la sanch del vadell, e posar-n’has  
Ex 29,12  ab lo teu dit, e lo romanent de  la sanch gitaràs prop del fonament del  
Ex 29,13  lo grex qui cobra los budells, e  la ratela del fetge, e lo grex d’amdozos  
Ex 29,14  perfumaràs lo tabernacla; 14 e  la carn, emperò, del vadell e lo coyr e la 
Ex 29,14  emperò, del vadell e lo coyr e  la fenta e totes ses manudalles cremaràs  
Ex 29,14  ses manudalles cremaràs defora de  la posada per ço cor per peccat és. 15 »E  
Ex 29,15 ço cor per peccat és. 15 »E pendràs  la un dels moltons, e Aron e sos fills  
Ex 29,16  deguollar-l’has. E pendràs de  la sanch de aquell, e gitar-l’has sobra 
Ex 29,20  daguollarets lo moltó. E pendràs  la sanch de aquell, e posar-n’has sobra 
Ex 29,20 de les orelles [*] de sos fills, en  la una de cascú, en la dreta, e sobre lo  
Ex 29,20  sos fills, en la una de cascú, en  la dreta, e sobre lo polze dret de lurs  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

500 
 

Ex 29,20 dret de lurs peus, e lo romanent de  la sanch gitaràs desobra l’altar entorn.  
Ex 29,21  entorn. 21 E pendràs despuix de  la sanch qui és sobra l’altar, e de l’  
Ex 29,21 l’oli de l’untament, e espergir- la-has sobra Aron e sobre sos  
Ex 29,22  22 »E pendràs lo grex del moltó e  la coha e la tela, e la ratella del fetge  
Ex 29,22  lo grex del moltó e la coha e  la tela, e la ratella del fetge e amdosos  
Ex 29,22  del moltó e la coha e la tela, e  la ratella del fetge e amdosos los royons, 
Ex 29,22  e lo grex qui és sobra ells, e  la cuxa dreta, per ço cor és moltó de  
Ex 29,23 basteza de [*] sistella de l’alís,  la qual és posade devant nostre Senyor. 24 
Ex 29,26  devant nostre Senyor, e serà en  la tua part. 27 E santificaràs lo pits, e  
Ex 29,27  lo pits, e serà consegrat, e  la cuxa que depertist del moltó, 28 ab la  
Ex 29,28 cuxa que depertist del moltó, 28 ab  la qual és santificat Aron e sos fills, e  
Ex 29,31 santuari. 31 »E pendràs lo moltó de  la consagració e couràs las suas carns en  
Ex 29,33  lo sacrifici e qua santifícan  la oferta de lurs mans. Los estrayns no’n 
Ex 29,40  altra al vespra sacrificaràs, 40 e  la Xè part de sèmola neta mesclade ab oli, 
Ex 29,41  axí com faïst per lo matí, e faràs  la oferta, segons les coses que havem  
Ex 29,42  en les vostres genaracions, a  la porta del tabernacla del testament,  
Ex 30,6  l’arque del testament, devant  la claustra que reta testimoni com perlaré 
Ex 30,10  corn de aquell I vegade l’ayn, en  la sanch qui és oferta per peccat, e  
Ex 30,12  a Moysèn dient: 12 –Quant llevaràs  la suma dels fills de Ysrael entorn lur  
Ex 30,13  passarà al nom: mig sicla segons  la masura del templa, †sicles XX pesses†,  
Ex 30,16  ni lo pobra no aminvarà. 16 E tota  la moneda que hauràs dels perdonaments  
Ex 30,26  lo tabernacla del testimoni e  la arque del testament, 27 e la taula e  
Ex 30,27  e la arque del testament, 27 e  la taula e tots los vaxells seus, e lo  
Ex 30,27  e totes les aÿnes, e l’altar de  la tamiama 28 e lo holocaust, e lo pitxell 
Ex 30,32  homa no sia untade d’ell. Entorn  la compozició d’ell no farets alra, cor  
Ex 30,34 odor, e ensens bé lluent, aytant de  la un com de l’altra, 35 e compondràs-  
Ex 30,36  a tu, e sarà sant dels sants a vós  la temiama. 37 Aytal composició no fassats 
Ex 31,7  tu: 7 lo tebernacla de amistance e  la arque del testimoni e la claustra que  
Ex 31,7  e la arque del testimoni e  la claustra que desobra ella és, e tots  
Ex 31,8  los vaxells del tabernacla, 8 e  la taula e tots los vaxells, e lo  
Ex 31,8  ab los seus vaxells, e l’altar de  la timiama, 9 e de l’holocaust e tots los 
Ex 31,11  les coses segrades, 11 e lo oli de  la unció, e la timiama odorabble en lo  
Ex 31,11  11 e lo oli de la unció, e  la timiama odorabble en lo santuari. Totes 
Ex 31,14  e qui farà en ell obra, perirà  la ànima de aquell d’enmig de son pobla.  
Ex 31,17  cor en VI dies féu Déu lo cel e  la terra, e en lo VIIº sessà de la sua  
Ex 31,17  e la terra, e en lo VIIº sessà de  la sua obra.” 18 E donà nostro Senyor en  
Ex 32,4  -ho de lurs mans e gità-hu en  la fornal, e féu-se’n un vadell  
Ex 32,8  Agipta, 8 e tost se són pertits de  la via que mostrist a ells, cor ells han  
Ex 32,10 servitut. 10 E are llexe’l a mi, e  la mia ira irixaré contra ells, e deliré  
Ex 32,11 dient: –Per què, Senyor, se irexerà  la tua ira contra lo pobla lo qual has  
Ex 32,12  les montanyes e per delir-los en  la terra?” Rapòs-sa la tua ira, e sies  
Ex 32,12  -los en la terra?” Rapòs-sa  la tua ira, e sies aconortat sobra la  
Ex 32,12  la tua ira, e sies aconortat sobra  la maleza de ton pobla. 13 Ramembre’t de  
Ex 32,13  tu mateix dient: “Yo muntiplicaré  la vostra sament axí com les estelles del  
Ex 32,13  axí com les estelles del cel, e  la terra aquella de què parlé daré a la  
Ex 32,13  terra aquella de què parlé daré a  la tua sament, e posseyrets aquella  
Ex 32,15  les IIs taules del testimoni en  la mà, escrites de cascuna part 16 e fetes 
Ex 32,16  de nostra Senyor; éran escrites de  la mà de nostra Senyor. 17 E oý Jozuè lo  
Ex 32,17  a Moysèn: –Crits de batalla oig en  la posada. 18 E Moysèn respòs: –No és veu  
Ex 32,19  cantants. 19 E com sa acostàs a  la posade, ell viu lo vadell e los balls,  
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Ex 32,25  havia despullats Aron per rahó de  la gran llegeza, per la qual cosa ell lo  
Ex 32,25  per rahó de la gran llegeza, per  la qual cosa ell lo costituí nuu entre los 
Ex 32,26  26 E estech enmig del portal de  la alberguada e dix: –Si nangú és de  
Ex 32,27  a son llats, e anats e tornats de  la una porta entrò a l’altre per mig de  
Ex 32,27  porta entrò a l’altre per mig de  la albergada. Cascú mat muller o frare o  
Ex 32,28  E féran los fills de Lleví segons  la paraula de Moysèn, e ociéran en aquell  
Ex 33,1 que traguist de terra de Agipta, en  la terra que juré a Abram, Ysach e Jacob,  
Ex 33,3  que per ventura no destrovís tu en  la via. 4 E oý lo pobla la peraula mala  
Ex 33,4  tu en la via. 4 E oý lo pobla  la peraula mala aquesta, e ploraren, e no  
Ex 33,7  son tabernacla e tes-lo defora  la posada, e apellà lo nom de aquell  
Ex 33,7  lo nom de aquell «tabernacla de  la covinensa». [*] fora de la posada. 8 E  
Ex 33,7  de la covinensa». [*] fora de  la posada. 8 E com axís Moysèn al  
Ex 33,8  ’s tot lo pobla e astava cascú a  la porta de son pavelló, e raguordaven [*] 
Ex 33,9  una colona de una nuu e estava a  la porta del tabernacla, e perlaven de  
Ex 33,11  fill de Nun, infant, romania en  la tenda. 12 E dix Moysèn a nostre Senyor: 
Ex 33,13  are gràcia devant tu, mostra a mi  la tua faç per ço que yo sàpia tu e trop  
Ex 33,16  tots los pobles qui habítan sobra  la terra? 17 E dix nostre Senyor a Moysèn: 
Ex 33,17  nostre Senyor a Moysèn: –Yo faré  la peraula que tu has perlada, cor tu has  
Ex 33,18 per nom. 18 E ell dix: –Mostra a mi  la tua glòria. 19 Respòs nostre Senyor:  
Ex 33,20 altra vegada dix: –Tu no pots veura  la mia faç, cor no pot veura a mi homa qui 
Ex 33,21  és lo lloch ab mi, e staràs sobra  la pedra, 22 e com passarà la mia glòria,  
Ex 33,22  sobra la pedra, 22 e com passarà  la mia glòria, yo posaré tu en lo forat de 
Ex 33,22 glòria, yo posaré tu en lo forat de  la pedra, e tendré-ta la mia destra  
Ex 33,22 lo forat de la pedra, e tendré-ta  la mia destra entrò que trespàs, 23 e  
Ex 33,23  entrò que trespàs, 23 e pendré  la mia mà, e veuràs la part derrera de mi, 
Ex 33,23  23 e pendré la mia mà, e veuràs  la part derrera de mi, mas la mia faç tu  
Ex 33,23 e veuràs la part derrera de mi, mas  la mia faç tu no pots veura. 34,Tit  
Ex 34,5  5 E com devellàs nostre Senyor per  la nuu, estech Moysèn ab ell apellant lo  
Ex 34,7 los fills e sobra fills de fills en  la terça e en la quarte generació. 8 E  
Ex 34,7  fills de fills en la terça e en  la quarte generació. 8 E cuytà’s Moysèn,  
Ex 34,10 que null temps no fóran vists sobre  la terra ne en negunes gens, per ço que  
Ex 34,11  a tu, e yo mateix gitaré devant  la tua faç los amoreus e’ls cananeus e  
Ex 34,18  no fasses a tu, 18 mas guarda  la festa de l’alís. VII dies menyaràs l’ 
Ex 34,18  mané a tu en lo temps del mes de  la spiga, cor en aquell temps del mes de  
Ex 34,18  cor en aquell temps del mes de  la spiga axist de terra de Agipta. 19 »Tot 
Ex 34,22  arar e en seguar. 22 »E faràs a tu  la festa de Sinquagesma en les primícies  
Ex 34,22  de Sinquagesma en les primícies de  la seguada dels forments, e la festa cor  
Ex 34,22  de la seguada dels forments, e  la festa cor jo’t rahamí en aquell temps  
Ex 34,24  ton terma, nengú no envegarà  la tua terra, e tu, puyant, aparra’t  
Ex 34,25  romandrà al matí del sacrifici de  la festa de Pasque. 26 »Les primícies del  
Ex 34,26  26 »Les primícies del fruyt de  la terra oferràs en la casa del Senyor ton 
Ex 34,26  del fruyt de la terra oferràs en  la casa del Senyor ton Déu. »No coguas  
Ex 34,29  e no sabia que resplendent fos  la sua cara per ço cor en companyia havia  
Ex 34,30 véran Aron e los fills de Ysrael ab  la cara axí resplandent, taméran-sa de  
Ex 34,33  peraules, posà’s cobriment sobra  la sua cara. 34 E com perlava ab nostre  
Ex 35,1  Capítol XXXVI 1 Ajustà Moysèn tota  la companiya dels fills de Ysrael e dix a  
Ex 35,4 del disapte.” 4 E dix Moysès a tota  la coŀlació dels fills de Ysrael: –Aqueste 
Ex 35,4  dels fills de Ysrael: –Aqueste és  la peraula que mane nostre Senyor dient: 5 
Ex 35,8  cuynar e a confagir los ungüents e  la timiama de odor suau, 9 e pedres de  
Ex 35,12  12 e sa arque e ses perxes e  la claustra e la cuberta del cubertor, 13  
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Ex 35,12  arque e ses perxes e la claustra e  la cuberta del cubertor, 13 e la taula e  
Ex 35,13  e la cuberta del cubertor, 13 e  la taula e ses perxes e totes les eynes, e 
Ex 35,14 de proposició, 14 e lo canelobra de  la luminària [*], 15 e la ara del perfum  
Ex 35,15 canelobra de la luminària [*], 15 e  la ara del perfum [*] dels odoraments e lo 
Ex 35,15  dels odoraments e lo cubertor de  la porta a le porta del tabernacla, 16 e  
Ex 35,16  a le porta del tabernacla, 16 e  la ara de l’holocaust, e la gratadora de  
Ex 35,16  16 e la ara de l’holocaust, e  la gratadora de l’aram e ses perxes [*],  
Ex 35,17  e lo bací, 17 e les curtines de  la cort, e ses colones e sos pilars, e lo  
Ex 35,17 lo cubertor del pilar del portal de  la cort, 18 e les estaques del tabernacla  
Ex 35,18  del tabernacla e les estaques de  la cort e lurs cordes, 19 e los draps del  
Ex 35,19  e los draps del lli a servitut de  la santadat, e los draps de la santadat a  
Ex 35,19  de la santadat, e los draps de  la santadat a Aron, al primer, e lo drap  
Ex 35,20 axí com a sacerdots.” 20 E axí tota  la multitut dels fills de Ysrael devant  
Ex 35,27  per lur pròpria voluntat. 27 E  la multidut dels prínceps ofariren pedres  
Ex 35,27  unicla e perles demunt lo mitra e  la cassula, 28 e coses bé odorants, e oli  
Ex 35,28 e coses bé odorants, e oli a ops de  la luminària, e aprés a preparar los  
Ex 35,28  e aprés a preparar los ungüents e  la timiama de suau odor a compondra. 29  
Ex 35,29  ofariren llurs dons de què fessen  la obra que havia manada nostre Senyor per 
Ex 35,32 tota doctrina, 32 a cogitar e a fer  la obra en aur e en argent e en aram, 33 e 
Ex 35,35  son conpanyó, 35 car abdozos han  la siència per ço que fesen la obra  
Ex 35,35  han la siència per ço que fesen  la obra brondade e tallade [*], axí de  
Ex 36,1  e entaniment que sabessen fer  la obra de fferra, aquella que en lo ús  
Ex 36,3  dons dels fills de Ysrael. E com  la obra sa comensàs de fer, tot dia venia  
Ex 36,4  llurs vots e llurs promeses. 4 Per  la qual cosa los maestres, vahent que’ls  
Ex 36,6  E manà Moysèn que fecen cridar per  la host que ni hom ni fembra no ofarís pus 
Ex 36,8  tots los savis da cor, a complir  la obra del tabernaccla, X cortines de lli 
Ex 36,9  e obra brodada, 9 de les quals  la un havia de llonch XXVIII colzes e de  
Ex 36,10  masura. 10 E junyí sinch cortines  la una a l’altra, e les altres V ajunyí  
Ex 36,12  12 [*] axí que’s pogués junyir  la una ab l’altra. 13 E féu L anells d’  
Ex 36,18  L sivelles d’aram per conguoyir  la tenda e que fos fet de totes les XI  
Ex 36,19  les XI una. 19 E féu cubertor a  la tenda, de pells de moltons  
Ex 36,21  de fust de setim estans; 21 e era  la llonguesa de la taula de X colzes, e d’ 
Ex 36,21  estans; 21 e era la llonguesa de  la taula de X colzes, e d’ampla un colze  
Ex 36,22  de les posts per ço que’s junyís  la una ab l’altra; e axí ho féu en totes  
Ex 36,24 una a cascun cantó, là on terminave  la encastadura. 25 E de la bande del  
Ex 36,25  terminave la encastadura. 25 E de  la bande del tabernacla que romandrà vers  
Ex 36,26  de argent, II per cascuna part de  la taula. 27 E de la part de ponent, ço  
Ex 36,27  cascuna part de la taula. 27 E de  la part de ponent, ço és, de la part del  
Ex 36,27  E de la part de ponent, ço és, de  la part del tabernacla qui raguordave vers 
Ex 36,27  del tabernacla qui raguordave vers  la mar, posà VI taules 28 e II per sengles 
Ex 36,29  éran juntes dalt tro a baix, e  la una banda feya ajustar a sa par, e axí  
Ex 36,32  32 e V altres [*] barres de  la part de ponent del tabernaccla, contra  
Ex 36,32  de ponent del tabernaccla, contra  la mar. 33 E féu atrecí altra barra qui  
Ex 36,33  passàs per mig de les taules, de  la un angla tro a l’altra. 34 E totes  
Ex 36,35  de llauna d’or. 35 E féran  la claustra de blau e de grana e de color  
Ex 37,1  Capítol XXXVIII 1 E féu Betseleel  la arque de fust de setim, e hach de  
Ex 37,1  e d’alt I colze e mig. E cobrí- la tota de pur or, dedins e defora. 2 E  
Ex 37,5 los anells qui éran en los llats de  la arqua per portar-la. 6 E féu una  
Ex 37,5  los llats de la arqua per portar- la. 6 E féu una claustra tot entorn de pur 
Ex 37,7  los quals posà a cascun llats en  la claustra: 8 la un xerobín posà en la  
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Ex 37,8  a cascun llats en la claustra: 8  la un xerobín posà en la sumitat de la una 
Ex 37,8  claustra: 8 la un xerobín posà en  la sumitat de la una part, e l’altra en  
Ex 37,8 la un xerobín posà en la sumitat de  la una part, e l’altra en la sumitat de  
Ex 37,8  de la una part, e l’altra en  la sumitat de l’altra part; los dos  
Ex 37,8  part; los dos xerobins foren en  la sumitat de la claustra, 9 stanent lurs  
Ex 37,8 dos xerobins foren en la sumitat de  la claustra, 9 stanent lurs ales a amunt  
Ex 37,9  ales a amunt cobrín ab lurs ales  la claustra, raguordant la un a l’altra.  
Ex 37,9  lurs ales la claustra, raguordant  la un a l’altra. 10 E féu una taula de  
Ex 37,11  d’alt I colze e mig, 11 e cobrí- la de or pur. E féu a ella orla de or pur  
Ex 37,12  orla de or pur tot entorn, 12 en  la qual orla havia corona e cercla tot d’ 
Ex 37,14 per aquelles barres, per ço que hom  la pogués portar. 15 E aquelles barres féu 
Ex 37,16 16 E los vaxells a diversos usos de  la taula, axí com olles, culleres,  
Ex 37,17  féu lo canalobra de or pur [*], de  la cana del qual prosaÿen poms e flos, 18  
Ex 37,19  en tots los VI canons qui axien de  la cana del canalobra. 20 E en la cana d’ 
Ex 37,20  de la cana del canalobra. 20 E en  la cana d’él havia IIII poms a manera de  
Ex 37,27 tot entorn, e II anells d’or sobra  la corona per cascun llats, per ço que  
Ex 37,29 llata d’or. 29 E componé l’oli de  la untura de santificació e la timiama de  
Ex 37,29  oli de la untura de santificació e  la timiama de l’odorament molt nèdeu per  
Ex 37,29  de l’odorament molt nèdeu per  la obra de perfumar. 38,Tit Capítol  
Ex 38,4  Tot açò féu de aram. 4 E féu †a  la ara† a manera de arret, dejús aquesta  
Ex 38,5  atressí [*] de aram [*]; 5 e féu a  la sotana part de la ara IIII anells [*]  
Ex 38,5  [*]; 5 e féu a la sotana part de  la ara IIII anells [*] per los quals  
Ex 38,7  en los anells sobra lo llats de  la ara per portar l’altar. E aquest altar 
Ex 38,9  a le entrade. 9 E [*] era  la tenda en la playe austral de lli  
Ex 38,9 le entrade. 9 E [*] era la tenda en  la playe austral de lli tortís, de C  
Ex 38,11  En l’angla devers tramuntana era  la tenda ab les colones e ab los fonaments 
Ex 38,12 e les obres éran de matall. 12 E de  la part qui reguordava devers occident  
Ex 38,14  fonaments, una a cascun llats de  la entrade del tabernacla. 15 E de la [*]  
Ex 38,15  la entrade del tabernacla. 15 E de  la [*] part de la intrade del tabernaccla  
Ex 38,15  tabernacla. 15 E de la [*] part de  la intrade del tabernaccla féu cortines de 
Ex 38,18  foren [*] de argent [*]. 18 E féu  la cuberta de la intrada de la cort de  
Ex 38,18  argent [*]. 18 E féu la cuberta de  la intrada de la cort de obra obrade de  
Ex 38,18  E féu la cuberta de la intrada de  la cort de obra obrade de blau e de porpre 
Ex 38,18  XX colzes, e d’alt V, segons  la mesura de totes les altres coses de la  
Ex 38,18 mesura de totes les altres coses de  la tenda. 19 E lurs colones foren IIII, e  
Ex 38,20  les estaques del tabernacla e de  la cort entorn foren de aram. 21 E aquests 
Ex 38,24  24 E tot l’or qui fou despès en  la obra del santuari [*] fo ofert en dons  
Ex 38,26  fetes les colones del sentuari e  la intrade, on penjava lo vel de la  
Ex 38,26  e la intrade, on penjava lo vel de  la claustra. 27 E foren fets C fonaments a 
Ex 38,30  qual foren fets los fonaments de  la intrade del tabernaccla del testimoni,  
Ex 38,31 a son ús, 31 [*] ab les estaques de  la cort e de la sua intrada. 39,Tit  
Ex 38,31 [*] ab les estaques de la cort e de  la sua intrada. 39,Tit Capítol XL 1 E de  
Ex 39,1  faéran draps brodats a obs de  la santadat, dels quals fféran vestadures  
Ex 39,3  ab fill qui fos entra blau e entra  la porpra e entra la color vermella e  
Ex 39,3  blau e entra la porpra e entra  la color vermella e entra lli, per ço que  
Ex 39,11  e topacis e marachdes; 11 e en  la segona, carvoncles e safís e jaspis; 12 
Ex 39,21  de tixedor mesclat de blau, 21 e  la capulla en la sobirane part contra lo  
Ex 39,21 mesclat de blau, 21 e la capulla en  la sobirane part contra lo mig, e havia  
Ex 39,23  les magranes en l’estrema part de  la guonella entorn. 24 E los cascavells d’ 
Ex 39,29 féran una llaune de or pur a obs de  la sagrada †presa†, e escriviren en ella  
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Ex 39,29  †presa†, e escriviren en ella  la obra del sant nostra Senyor; 30 e  
Ex 39,31  a Moysèn. 31 E fou acabade tota  la obra del tabernacla [*] del testimoni,  
Ex 39,32 adugueren el tabernacla a Moysèn ab  la tenda e ab totes ses eynes, axí com són 
Ex 39,33  cuyrs de moltons tints en roig e  la cuberta de les pells dells bochs, 34 e  
Ex 39,34  de les pells dells bochs, 34 e  la claustra, e l’arque del testament e  
Ex 39,34 arque del testament e ses perxes, e  la cuberta, 35 e la taula e totes ses  
Ex 39,35  e ses perxes, e la cuberta, 35 e  la taula e totes ses eynes e lo pa de  
Ex 39,36  e totes ses eynes, e l’oli de  la lluminària, 37 e la taula d’or, e l’  
Ex 39,37  e l’oli de la lluminària, 37 e  la taula d’or, e l’oli de la untadura, e 
Ex 39,37  37 e la taula d’or, e l’oli de  la untadura, e lo parfum de la tamiama, 38 
Ex 39,37  oli de la untadura, e lo parfum de  la tamiama, 38 e lo cubertor del portal,  
Ex 39,39  e lo bassí, e les cortines de  la cort e ses colones e sos pilars, 40 e  
Ex 39,40  e sos pilars, 40 e lo cubertor de  la cort e ses staques e ses cordes, e  
Ex 39,40  eynes del servey del tabernacla, e  la tenda aperellada [*], 41 e draps  
Ex 39,41 [*], 41 e draps brodats a servir en  la santadat per Aron e per sos fills. 42  
Ex 40,3  testament. 3 E posaràs en aquell  la arque e dresaràs devant aquella lo vel. 
Ex 40,4  aquella lo vel. 4 E aduràs aquí  la taula e arrezaràs tot son arresament, e 
Ex 40,5 E l’altar del perfum estarà devant  la arqua del testimoni. E matràs lo  
Ex 40,8 -l’has d’aygua. 8 E sircundiràs  la entrada de la tenda e la place de  
Ex 40,8  8 E sircundiràs la entrada de  la tenda e la place de aquella. 9 »E  
Ex 40,8  la entrada de la tenda e  la place de aquella. 9 »E pendràs de l’  
Ex 40,11  e tots los vaxells seus, 11 e  la ara d’ells, los vaxells seus e totes  
Ex 40,13  per ço que aministren a mi, e  la unció de aquells serà en sacerdotaria  
Ex 40,17  e dressà ses colones, 17 e estès  la tenda sobra lo tabernacla, e posà lo  
Ex 40,17  tabernacla, e posà lo cubertor de  la tenda demunt, axí com manà nostra  
Ex 40,18 en l’arque, e mès les perxes sobra  la arque, e posà la cuberta sobra ella. 19 
Ex 40,18  les perxes sobra la arque, e posà  la cuberta sobra ella. 19 E aportaren la  
Ex 40,19  cuberta sobra ella. 19 E aportaren  la arque del tabernacla, e penyà devant  
Ex 40,19  lo vel per ço que pogués oir  la visió de Déu. 20 E posà la taula devant 
Ex 40,20  oir la visió de Déu. 20 E posà  la taula devant lo tabernacla de nostre  
Ex 40,20 tabernacla de nostre Senyor, devers  la plaja de tramuntana, fora del vel, 21  
Ex 40,22 lo tabernacla del testimoni, davant  la taula, devers la part de tramuntana, 23 
Ex 40,22  testimoni, davant la taula, devers  la part de tramuntana, 23 e ordonà les  
Ex 40,24  del testimoni, devant lo vel de  la claustra, 25 e perfumà sobra ell perfum 
Ex 40,30  com intraren dejús lo traginat de  la covinensa e puyaren a l’altar, axí com 
Ex 40,31  e l’altar fonch portat en  la tenda. E aprés que totes aquestes coses 
Ex 40,32  aquestes coses foren complides, 32  la nuu cobrí lo tabernacla del testimoni,  
Ex 40,32  lo tabernacla del testimoni, e  la glòria de nostra Senyor omplí aquell.  
Ex 40,33  33 E no podia intrar Moysèn en  la tenda de la amistance, cor la nuu la  
Ex 40,33  podia intrar Moysèn en la tenda de  la amistance, cor la nuu la cobria, e la  
Ex 40,33  en la tenda de la amistance, cor  la nuu la cobria, e la magestat de nostra  
Ex 40,33  tenda de la amistance, cor la nuu  la cobria, e la magestat de nostra Senyor  
Ex 40,33  amistance, cor la nuu la cobria, e  la magestat de nostra Senyor corruscant,  
Ex 40,33  de nostra Senyor corruscant, cor  la nuu ho cobria [*]. 34 E com la nuu sa  
Ex 40,34  cor la nuu ho cobria [*]. 34 E com  la nuu sa llevava del tabernacla, movien- 
Ex 40,35  en llurs mogudes; 35 e si penyava  la nuu, estaven-sa en aquell mateix  
Ex 40,36  -sa en aquell mateix lloch. 36 E  la nuu de nostra Senyor cobria lo  
Lv 1,3  sacrificis. 3 »E si holocaust serà  la llur oferena [*] de bous, oferrà a mi  
Lv 1,3  oferrà a mi lo mascle net, devant  la porta del tabernacla del testimoni, per 
Lv 1,4  ell a nostre Senyor; 4 e posarà  la mà sobra lo holocaust, desobra lo seu  
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Lv 1,5  los fills de Aron, sacerdots,  la sanch de aquell gitant entorn de l’  
Lv 1,5  entorn de l’altar qui és devant  la porta del tabernaccla. 6 E con lo  
Lv 1,8  lo cap e tot ço de dins, axí com  la fraxura 9 e los budells e los peus,  
Lv 1,11  Senyor, e los fills de Aron giten  la sanch de aquell sobra l’altar entorn,  
Lv 1,15  trencat lo cuyr, e lléxan decórrer  la sanch sobra l’altar a la part de la  
Lv 1,15  decórrer la sanch sobra l’altar a  la part de la ara, 16 e giten lo guavaig e 
Lv 1,15  sanch sobra l’altar a la part de  la ara, 16 e giten lo guavaig e la ploma  
Lv 1,16  de la ara, 16 e giten lo guavaig e  la ploma fora de l’altar, e le plage de  
Lv 1,17  perfumar-n’ha sobra l’altar ab  la llenya qui és sobra lo foch posade. Açò 
Lv 2,1  a nostre Senyor, sèmola serà  la sua oferta, e git demunt ella oli, e  
Lv 2,2  e posa-hy ensens, 2 e portar- la-ha als fills d’Aron, sacerdots, dals 
Lv 2,2  d’Aron, sacerdots, dals quals  la un prenga lo puyn ple de sèmolla e oli  
Lv 2,2  e face lo prevera perfum sobra  la ara per ramenbrance, e és perfum e  
Lv 2,7  e scamparàs demont oli. 7 »E si  la praentalla serà de †tenor† agualment de 
Lv 2,16 Senyor és; 16 de les quals coses de  la una partida farà perfum lo prevera per  
Lv 2,16  lo prevera per ramenbrance de  la oferta, axí com és del far e de l’oli, 
Lv 3,2  net devant nostre Senyor, 2 e pos  la mà sobra lo cap del seu sacrifici, e  
Lv 3,2  sacrifici, e deguollarà aquell en  la intrade del tabernacla, e los fills de  
Lv 3,2  fills de Aron, sacerdots, scampen  la sanch entorn de l’altar, 3 e ofiren de 
Lv 3,3  entorn de l’altar, 3 e ofiren de  la deguolladura del pasificament en oferta 
Lv 3,3  oferta a nostra Senyor, lo grex de  la tela e lo grex tot qui dins ell és 4 en 
Lv 3,6  en odor suau al Senyor. 6 »E si  la llur oferta serà de ovelles e la  
Lv 3,6 si la llur oferta serà de ovelles e  la deguolladura serà per pasificament, sia 
Lv 3,8  devant nostre Senyor, 8 posen  la mà sobra llur sacrifici, ço és, en lo  
Lv 3,8  e puys deguoll-lo devant  la tenda del tabernacla del testimoni, e  
Lv 3,8  e los fills de Aron scampen  la sanch entorn de l’altar, 9 e puys  
Lv 3,9 entorn de l’altar, 9 e puys ofiren  la deguolladura del pasificament per  
Lv 3,9  devant nostre Senyor, e lo grex e  la coha complida endret de l’os, 10 ab  
Lv 3,12  nostre Senyor. 12 »E si serà cabra  la lur oferta e offarran aquella a nostra  
Lv 3,13  aquella a nostra Senyor, 13 pos  la sua mà sobra lo cap de aquella e  
Lv 3,13  e deguolla en lo tabernacla en  la intrade del testimoni, e los fills de  
Lv 3,13  e los fills de Aron escampen  la sanch entorn de l’altar, 14 e pendran  
Lv 3,15 fetge, qui és sobra aquells prop de  la yllade, e tot lo grex de dins, 16  
Lv 4,4 testimoni devant lo Senyor e posarà  la sua mà sobre lo cap de aquell e  
Lv 4,5  aquell al Senyor. 5 E pendrà de  la sanch del vadell e portarà aquella en  
Lv 4,6  devant lo Senyor contra lo vel o  la claustra del santuari. 7 E posarà  
Lv 4,7  sanch en lo corn de l’altar de  la timiama per fer gràcies al Senyor, qui  
Lv 4,7  e tot l’altra romanent de  la sanch buydarà en lo fonament de l’  
Lv 4,9  és dedins: 9 dels dos llombles e  la tela qui és prop de la yllada, e del  
Lv 4,9  llombles e la tela qui és prop de  la yllada, e del fetge, e totes coses, 10  
Lv 4,11  l’altar dels holocausts. 11 E  la pell e totes les carns ab lo cap e ab  
Lv 4,12 lo romanent del cors traurà fora de  la albergade, en lo lloch net on solen  
Lv 4,13  les sendres [*]. 13 »Cor si tota  la coŀlació de Ysrael sa ignorave per  
Lv 4,16  16 lo prevera untat prengue de  la sanch de aquel e port-la en lo  
Lv 4,16  de la sanch de aquel e port- la en lo tabernaccla del testimoni, 17 e  
Lv 4,17 VII veguades contra lo vell, ço és,  la claustra, 18 e de aquella matexa sanch  
Lv 4,18  del testimoni, e lo romanent de  la sanch git prop lo fonament de l’altar  
Lv 4,21  lo vadell apòrtan-lo fora de  la albarguade e cremen-lo axí com lo  
Lv 4,24  les cabres que sia net, 24 e posa  la sua mà sobra lo cap de aquell, e puys  
Lv 4,25  E lo sacerdot bayn-se lo dit en  la sanch del sacrifici per peccat e tinye  
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Lv 4,26 26 E lo sèu d’ell perfumerà devant  la ara axí com lo perfum ce fa per  
Lv 4,27 peccarà per ignorància del poble de  la terra, ço és, que face qualque que  
Lv 4,27  qualque que nostre Senyor vet en  la llig e puxs que se’n llex 28 e que  
Lv 4,29  ofira una cabra nèdea, 29 e pos  la mà sobra lo cap de sa oferena la qual  
Lv 4,29  la mà sobra lo cap de sa oferena  la qual és per peccat, e deguoll aquella  
Lv 4,30  30 e prenga lo secerdot de  la sanch en lo seu dit e toch-na los  
Lv 4,32  aportaran a sacrificar per peccat,  la ovella que aportarà sia nàdea, 33 e pos 
Lv 4,33  que aportarà sia nàdea, 33 e pos  la mà sobra lo cap de aquella e deguolla- 
Lv 4,33  lo cap de aquella e deguolla- la en lo loch on solien deguollar los  
Lv 4,34  34 E prenga lo sacerdot de  la sanch en lo seu dit e tinye’n los  
Lv 5,1  si ànima peccadora peccarà e oyrà  la veu de sagrament e serà testimoni que  
Lv 5,1  si no ho denunciarà portarà  la sua iniquitat. 2 Ànima qui toquarà  
Lv 5,2  altra reptília, e serà oblidade  la sua inmundícia, mala és e deu esser  
Lv 5,3  esser lexada. 3 »E si algú toquarà  la inmundícia de l’home segons totes les  
Lv 5,4  oblidadement e aprés entendrà  la arrada, 5 face panetència per lo  
Lv 5,8  per peccat, e plom-li lo cap de  la part de la serviu axí que li paregua lo 
Lv 5,8  e plom-li lo cap de la part de  la serviu axí que li paregua lo coll enaxí 
Lv 5,9  9 e puys sia deguollat e escamp de  la sanch de aquell les parets de l’altar, 
Lv 5,9 les parets de l’altar, e ço que de  la sanch de aquell romandrà face decórrer  
Lv 5,11  de coloms, ofira per son peccat  la Xª part d’un ephí, ço és, un cister,  
Lv 5,12  ne prengua un plen puyn e crem- la sobra l’altar en ramenbrance de ell  
Lv 5,16  lo dan, e puys anadesque-hy  la Vè part e lliure-ho al sacerdot, lo  
Lv 5,17 les coses que nostre Senyor veda en  la llig, e entendrà la cosa del peccat per 
Lv 5,17  Senyor veda en la llig, e entendrà  la cosa del peccat per la sua iniquitat,  
Lv 5,17  e entendrà la cosa del peccat per  la sua iniquitat, 18 ofira un moltó net  
Lv 5,18  net del folch al sacerdot, segons  la mesura de la extimació del peccat. Lo  
Lv 5,18  al sacerdot, segons la mesura de  la extimació del peccat. Lo qual ador per  
Lv 6,2 emblarà aquella, o en alguna manera  la neguarà o li’n farà alguna colúmpnia,  
Lv 6,5  volia retenir, entreguament, e  la sinquena part més al senyor al qual ha  
Lv 6,6  e do aquell al sacerdot segons  la stimació de la mesura del peccat. 7 E  
Lv 6,6  al sacerdot segons la stimació de  la mesura del peccat. 7 E aquell prech per 
Lv 6,9  a Aron e a sos fills: »Aquesta és  la lley de lo holocaust: Cremarà en l’  
Lv 6,9  lo holocaust: Cremarà en l’altar  la nit entrò al matí, e lo foch serà en  
Lv 6,11  sendres e traurà-les defora de  la albergada, e posar-les-ha en lo  
Lv 6,12  12 »E lo foch crem tostem sobre  la ara de l’altar, lo qual nodresqua lo  
Lv 6,14  en l’altar. 14 »Aquesta és  la lley del sacrifici e dels prasens que  
Lv 6,15  ensens, lo qual sia posat sobra  la sèmola, e fasse perfum de aquell en l’ 
Lv 6,16 suau al Senyor; 16 e lo romanent de  la sèmola manuch Aron e sos fills meyns de 
Lv 6,16  fills meyns de llevat, e mengen- la en lo loch del santuari del  
Lv 6,17  e per ço no serà enfermantat, cor  la part de aquella és del Senyor. E ofiren 
Lv 6,20  [*] Moysèn e dix: 20 –Aquesta és  la oferta de Aron e de sos fills la qual  
Lv 6,20 és la oferta de Aron e de sos fills  la qual dèvan ofarir al Senyor en lo dia  
Lv 6,20 dèvan ofarir al Senyor en lo dia de  la sua unció: oferran la Xè part de I  
Lv 6,20  en lo dia de la sua unció: oferran  la Xè part de I sister de sèmola en  
Lv 6,20  de sèmola en sacrifici perdurable;  la miytat per lo matí e la miytat per lo  
Lv 6,20 perdurable; la miytat per lo matí e  la miytat per lo vespra. 21 La qual  
Lv 6,22 suavitat a nostre Senyor. 22 E tota  la oferta serà cremada en l’altar per lo  
Lv 6,25  a Aron e a sos fills: Aquesta és  la ley de la oferta per peccat. »En lo  
Lv 6,25 e a sos fills: Aquesta és la ley de  la oferta per peccat. »En lo loch on se  
Lv 6,27  de aquell serà santificat. E si de  la sanch de aquell en les vestedures serà  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

507 
 

Lv 6,28  en lloch sant. 28 E lo vaxell de  la terra en lo qual la carn d’ell serà  
Lv 6,28  E lo vaxell de la terra en lo qual  la carn d’ell serà cuyta, sia trenquat; e 
Lv 6,30  cor sant dels sants és, 30 e tota  la oferena que’s deguoll per peccat de la 
Lv 6,30  que’s deguoll per peccat de  la qual se portarà [*] a la tende del  
Lv 6,30  peccat de la qual se portarà [*] a  la tende del tabernaccla del testimoni no  
Lv 7,1  7,Tit Capítol VII 1 Aquesta és  la lley de [*] la colpa. »Santa dels sants 
Lv 7,1  VII 1 Aquesta és la lley de [*]  la colpa. »Santa dels sants és, 2 per amor 
Lv 7,2  deguollaran e sacrificaran per  la colpa, e la sanch de aquell sia  
Lv 7,2  e sacrificaran per la colpa, e  la sanch de aquell sia escampade entorn de 
Lv 7,3  entorn de l’altar. 3 E ofiren de  la coha e lo grex qui cobren les  
Lv 7,4  ronyons, e lo sèu demont ells, e  la tela e aquell del fetge [*], 5 e face  
Lv 7,5  açò és perfum a nostre Senyor per  la colpa. 6 Tots los mascles del llinatge  
Lv 7,7 és ofert sacrifici, e axí matex per  la colpa; e a cascun sacrifici serà una  
Lv 7,8  lo sacrifici de l’holocaust haurà  la pell de aquell, 9 e tot sacrifici de  
Lv 7,11  per agual mesura. 11 »Aquesta és  la lley de la ofarena de les coses  
Lv 7,11  mesura. 11 »Aquesta és la lley de  la ofarena de les coses pasificabbles que  
Lv 7,12  que oféran al Senyor. 12 »E si  la oferena serà per acostament de gràcia,  
Lv 7,14  qui estaven en lo sacrifici de  la sanch, 15 les carns del qual ells  
Lv 7,16  tro al matí, llegut és de menyar- la; 17 e si alguna cosa serà atrobada en  
Lv 7,19  causa de lleig escomoviment. 19 »E  la carn qui toquarà en nenguna cosa que  
Lv 7,20  qui menyarà de les carns de  la oferta dels pasificaments que és oferta 
Lv 7,21  de son pobla. 21 »E qui toquerà  la sutzura de l’home o de le bèstia o la  
Lv 7,21 sutzura de l’home o de le bèstia o  la cosa de l’homa qui ensutzar pot e  
Lv 7,26  ensens perirà del seu pobla. 26 »E  la sanch de tots los animals no menyarets  
Lv 7,30  son sacrifici [*]. 30 Tenent en  la sua mà lo sèu e’n l’altra lo pits,  
Lv 7,30  sèu e’n l’altra lo pits, devant  la porta del tabernaccla, e com abdues les 
Lv 7,32  Aron e dels fills de aquell. 32 E  la mà dreta del sacrifici pasificable serà 
Lv 7,33  dels sacerdots 33 qui oferiren  la sanch e lo sèu; e los fills de Aron  
Lv 7,33  fills de Aron hauran en lur part  la cama dreta. 34 E lo pits de la alsadura 
Lv 7,34 part la cama dreta. 34 E lo pits de  la alsadura e la cama de la depertidura  
Lv 7,34  34 E lo pits de la alsadura e  la cama de la depertidura apartaràs als  
Lv 7,34 lo pits de la alsadura e la cama de  la depertidura apartaràs als fills de  
Lv 7,35  poble de Ysrael. 35 »E aquesta és  la unció de Aron e a sos fills dels  
Lv 7,37  generacions sues. 37 »Aquesta és  la lley de l’holocaust e del sacrifici  
Lv 8,5  4 [*] defora, 5 e dix: –Aquesta és  la paraula que nostre Senyor manà fer. 6 E 
Lv 8,9  doctrina e veritat. 9 E pozà-li  la sàvena en lo cap, e en lo frontal de  
Lv 8,9  e en lo frontal de aquella pozà  la llàmina d’or consagrade en  
Lv 8,15 15 e deguollà aquell. E pres Moysèn  la sanch e benyà son dit e tenyí los corns 
Lv 8,15  E com l’hach sentificat, escampà  la sanch en lo fonament d’equell. 16 E lo 
Lv 8,19  19 E deguollà aquell e escampà  la sanch d’equell sobre l’altar entorn.  
Lv 8,20  desmenbrà per menbres, e lo cap e  la fraxura e lo sèu mès en lo foch, 21  
Lv 8,23  com l’hach deguollat Moysèn, pres  la sanch de aquell e toquà’n la orella de 
Lv 8,23  pres la sanch de aquell e toquà’n  la orella de Aron destra en la estrema  
Lv 8,23  ’n la orella de Aron destra en  la estrema part de aquella e lo polze de  
Lv 8,23  part de aquella e lo polze de  la mà destra e senblantment en los peus.  
Lv 8,24 atrecí los fills de Aron: e pres de  la sanch de l’ariet que havia degollat, e 
Lv 8,24  e toquà’ls en lo estrem de  la orella e lo polze dret de les mans e  
Lv 8,25  l’altar entorn. 25 E lo sèu e  la coha e tot lo grex qui cobre los  
Lv 8,25  [*] e abdozos los llombles pres, e  la cama dreta. 26 E pres de la sistella  
Lv 8,26 pres, e la cama dreta. 26 E pres de  la sistella del pa alís qui era devant  
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Lv 8,26  foguace aliza posà sobra lo sèu e  la cama dreta. 27 Tot açò ensemps lliurà a 
Lv 8,29  aquell devant Déu, de l’ariet de  la consagració en part sua, axí com havia  
Lv 8,30  30 E pres l’ungüent de untadura e  la sanch que sobre l’altar havia  
Lv 8,30  l’altar havia scampada, e gità- la sobra Aron e sobre los vestiments de  
Lv 8,32  ells.” 32 E açò que romandrà de  la carn e dels pans, sia cremat a foch. 33 
Lv 8,33  pans, sia cremat a foch. 33 [*] de  la porta del tabernaccla no axirets VII  
Lv 8,33  al dia que sia complit lo temps de  la vostra consagració [*], 34 axí com en  
Lv 9,5  totes les coses que manà Moysèn a  la porta del tabernacla, en lo qual loch,  
Lv 9,5  en lo qual loch, com estigués tota  la multidut devant Déu, 6 dix Moysèn:  
Lv 9,6  Déu, 6 dix Moysèn: –Aqueste és  la paraula que manà nostre Senyor: farets  
Lv 9,6  Senyor: farets e aparrà a vós  la glòria d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste  
Lv 9,9  lo vadell per lo seu peccat, 9  la sanch del qual li presentaren sos  
Lv 9,10 equell. 10 E lo sèu e los ronyons e  la part del fetge qui són per son peccat  
Lv 9,11  axí com menà Déu a Moysèn. 11 E  la carn e la pell de aquell cremà fora de  
Lv 9,11  menà Déu a Moysèn. 11 E la carn e  la pell de aquell cremà fora de la  
Lv 9,11  e la pell de aquell cremà fora de  la albergade. 12 E sacrificà e deguollà lo 
Lv 9,12  e sos fills aportaren-li  la sanch d’aquell, la qual él buydà  
Lv 9,12  aportaren-li la sanch d’aquell,  la qual él buydà entorn de l’altar e  
Lv 9,17  d’ella e féu-na perfum sobra  la ara estés lo holocaust del matí. 18 E  
Lv 9,18  e aportaren a ell sos fills  la sanch, la qual escampà sobra l’altar  
Lv 9,18 aportaren a ell sos fills la sanch,  la qual escampà sobra l’altar entorn. 19  
Lv 9,19  l’altar entorn. 19 E lo sèu [*] e  la coha de l’ariet e los ronyons ab lo  
Lv 9,19  l’ariet e los ronyons ab lo sèu e  la ratela del fetga 20 posaren sobre los  
Lv 9,23  e banaÿren lo pobla. E aparech  la glòria de nostre Senyor en tota la  
Lv 9,23  la glòria de nostre Senyor en tota  la multitud. 24 E veus que foch axí de Déu 
Lv 10,4  santuari, e aportats-los fora de  la albergada. 5 E mantinent entraren e  
Lv 10,6  no muyrats, per ço que sobre tota  la coŀlació no isqua indicnació. E los  
Lv 10,7  altra manera perirets, e lo oli de  la santa unció és sobre vós. E ells feren  
Lv 10,12  –Prenets lo sacrifici que romàs de  la oferta de nostre Senyor e menyats  
Lv 10,14  a mi. 14 E lo pits qui és ofert e  la cama qui és depertide menyarets en  
Lv 10,15  dels fills de Ysrael, 15 enaxí que  la cama, lo pits e lo sèu qui crema en l’ 
Lv 10,18  nostre Senyor. 18 E no fo aduyta  la sanch de aquell a le santadat, e vós  
Lv 10,20  Déu. 20 E com ho oý Moysèn, raebé  la satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E  
Lv 11,2  menyarets de tots los animals de  la terra: 3 tot aquell qui ha depertida la 
Lv 11,3  3 tot aquell qui ha depertida  la ungla e que remuch menyarets. 4 E  
Lv 11,5  5 »E lo conill, qui ramuga e no ha  la ungla fesa, és no nàdeu. 6 »E la llebra 
Lv 11,6 ha la ungla fesa, és no nàdeu. 6 »E  la llebra atrecí, remuga e no ha la ungla  
Lv 11,6 »E la llebra atrecí, remuga e no ha  la ungla feza. 7 »E lo porch, qui ha la  
Lv 11,7  ungla feza. 7 »E lo porch, qui ha  la ungla feza, no ramuga. 8 »Les carns de  
Lv 11,18  qui és ocell gran com àguila, e  la guanta 19 e lo flemench e la fotge  
Lv 11,19  e la guanta 19 e lo flemench e  la fotge segons llurs genus, e pupuda e  
Lv 11,27  peus, serà inmunda; si algú tocarà  la morteÿna de aquells, serà ensutzat  
Lv 11,28 aquesta manera de morteÿna, llevarà  la sua vestimenta e serà no nèdeu tro al  
Lv 11,31  són no nèdeus, e qui toquarà  la morteÿna de aquells són no nèdeus tro  
Lv 11,37 ensutzades. 37 E si’n cauran sobra  la samensa, no serà ensutzada aquella. 38  
Lv 11,38 E si a algú serà donada aygua sobre  la samence e aprés serà toquada per la  
Lv 11,38 la samence e aprés serà toquada per  la morteÿna, aquí matex serà ensutzada. 39 
Lv 11,40 E qui mengerà de aquells algú o qui  la portarà, llau la sua vestedura e serà  
Lv 11,40 aquells algú o qui la portarà, llau  la sua vestedura e serà inmunda entrò al  
Lv 11,41  41 »E tot ço que grepona sobra  la terra sia abominable a vós, e no ho  
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Lv 11,46  cor yo sóm sant. 46 »Aquesta és  la lley dels animals e de les volataries e 
Lv 12,4  l’infant. 4 E ella estarà en  la sanch de la sua purificació per XXXIII  
Lv 12,4  4 E ella estarà en la sanch de  la sua purificació per XXXIII dies, e no  
Lv 12,4 entrò que sien complits los dies de  la sua porgació. 5 »E si serà fembra, serà 
Lv 12,5  mèstrues, e estarà LXVI dies en  la sanch de la sua purificació. 6 »E com  
Lv 12,5  e estarà LXVI dies en la sanch de  la sua purificació. 6 »E com seran  
Lv 12,6 6 »E com seran complits los dies de  la sua porgació, per fill o per filla,  
Lv 12,7 axí serà mundada del decorriment de  la sanch sua. Aquesta és la lley de les  
Lv 12,7  de la sanch sua. Aquesta és  la lley de les parteres, mascla o fembra.  
Lv 13,3  de sos fills. 3 Lo qual com veurà  la llepra en la cotna e los pèls blanchs  
Lv 13,3  3 Lo qual com veurà la llepra en  la cotna e los pèls blanchs mudats,  
Lv 13,3  espèsia de llepra, e meyorment si  la plaga és en la carn e en la cotna,  
Lv 13,3  e meyorment si la plaga és en  la carn e en la cotna, plaga és de  
Lv 13,3  si la plaga és en la carn e en  la cotna, plaga és de llebrosia, e segons  
Lv 13,4  4 »Mas si serà lluent e blanch a  la plaga en la cotna e la carn no serà  
Lv 13,4  serà lluent e blanch a la plaga en  la cotna e la carn no serà ensatade e la  
Lv 13,4  e blanch a la plaga en la cotna e  la carn no serà ensatade e la color dels  
Lv 13,4  cotna e la carn no serà ensatade e  la color dels pèls no serà mudade, prengua 
Lv 13,5  en lo VII dia, e si veurà que  la llebra no serà cresqude ne mudada,  
Lv 13,6  aquell, e si serà †obsculurida†  la llepra e no crexarà en la cotna,  
Lv 13,6  la llepra e no crexarà en  la cotna, munderà ell, cor ronya és, e sí  
Lv 13,6  cor ronya és, e sí llevarà l’home  la sua vestimenta, cor nèdeu és. 7 »E si  
Lv 13,7  que’l prevera l’haurà vist [*]  la llepra crexerà e serà vist lleprós, sia 
Lv 13,10  10 e veurà aquell, e com en  la cotna serà color blancha e los cabells  
Lv 13,12 és ell. 12 »E si florirà discorrent  la llepra en la cotna e cobrirà tota la  
Lv 13,12  si florirà discorrent la llepra en  la cotna e cobrirà tota la carn, del cap  
Lv 13,12  llepra en la cotna e cobrirà tota  la carn, del cap entrò als peus, açò serà  
Lv 13,13  prevera, 13 e veurà lo prevera que  la llepra li cobre tota la carn sua,  
Lv 13,13 prevera que la llepra li cobre tota  la carn sua, jutyar-l’ha per llepra  
Lv 13,14  blanquor; home és munda. 14 E con  la carn és viva en aquell e parrà, 15  
Lv 13,15  contat entre los no nèdeus, cor  la carn viva e la leprosia s’escampa, no  
Lv 13,15  los no nèdeus, cor la carn viva e  la leprosia s’escampa, no nèdea és. 16 E  
Lv 13,18  e triar-l’ha per munda. 18 »E  la carn e la cotna en la qual és nat ulcus 
Lv 13,18 -l’ha per munda. 18 »E la carn e  la cotna en la qual és nat ulcus e serà  
Lv 13,18  munda. 18 »E la carn e la cotna en  la qual és nat ulcus e serà senat, 19 e en 
Lv 13,20  20 lo qual vege lo loch de  la llepra, e guorderà la carn altra [*] e  
Lv 13,20  lo loch de la llepra, e guorderà  la carn altra [*] e los pèls si són  
Lv 13,20  plaga de llepra qui serà nade en  la úlcera. 21 E si veurà lo prevera que no 
Lv 13,23  23 e si no’s mourà, úlsara és  la siquatriu, e l’home és munda. 24 »Carn 
Lv 13,24  e cotne que foch hage cremada e  la senadura serà blanqua o roge, 25  
Lv 13,25 si en ella és tornat cabel blanch e  la visió pregona pus avant del cuyr,  
Lv 13,26  e si los pèls no seran blanchs ni  la plaga no serà pus pregon que’ll cuyr  
Lv 13,26  no serà pus pregon que’ll cuyr ni  la carn romanent, aquella serà espècia de  
Lv 13,27  en lo VIIè dia sia esguordat, e si  la cotna serà esclatada, llepra és; 28 e  
Lv 13,29  o fembra en lo cap del qual o en  la barbe nexerà llepra, vage al secerdot  
Lv 13,30  és, cor llepra del cap és o de  la barbe. 31 E si veurà la plaga alçada  
Lv 13,31 cap és o de la barbe. 31 E si veurà  la plaga alçada agual de la cotna, e los  
Lv 13,31 E si veurà la plaga alçada agual de  la cotna, e los cabels negres, tengua  
Lv 13,32  seran en lur color e lo lloch de  la plaga agual en la cotna, 33 reurà’l en 
Lv 13,32  e lo lloch de la plaga agual en  la cotna, 33 reurà’l en altra lloch meyns 
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Lv 13,33 33 reurà’l en altra lloch meyns de  la plagua e tendrà’l per VII dies altres; 
Lv 13,34  34 e si en lo VIIè dia veurà que  la plaga estiga en son lloch ne no serà  
Lv 13,34  lloch ne no serà pus pregona que  la carn romanent, mundarà aquell, e com  
Lv 13,35  serà nèdeu. 35 E si aprés  la mundació esclatarà la plaga [*] 36 e  
Lv 13,35 35 E si aprés la mundació esclatarà  la plaga [*] 36 e veurà lo prevera la  
Lv 13,36  la plaga [*] 36 e veurà lo prevera  la plaga uberta e [*] los cabels mudats,  
Lv 13,37  jutgerà ell inmunda; 37 e si  la plaga sterà plana e los cabels negres,  
Lv 13,38  38 »Homa o fembra en lo qual és  la cotna blanque, 39 jutge aquells lo  
Lv 13,39 aquells lo secerdot; e si veurà que  la blanquor pendrà en color sotsescura,  
Lv 13,42  munda és. 41 [*] 42 mas [*] en  la calvura e en lo cugurós serà blanqua  
Lv 13,43  és dupta de llepra que és nada en  la calva. 44 »E qualque home serà toquat  
Lv 13,45  depertida e irá ab lo cap nuu, e  la vestadura que porterà serà contexta ab  
Lv 13,46  e aquest habitarà tot sol fora de  la albergada. 47 »Vesteduras de llane o de 
Lv 13,51  sia guordat: si comensarà esclatar  la llepra o si perseverarà, per ensutzat  
Lv 13,55 per altres VII dies. 55 E com veurà  la faç de aquell que no serà mudade ni  
Lv 13,55  que no serà mudade ni raversa ni  la llepra esclatada, munde és, e si no és  
Lv 13,55  és, e si no és axí inmunda és:  la sua vestimenta sia cremada a foch [*].  
Lv 13,56  a foch [*]. 56 E si depuys que  la vestadura serà llevada altra vegade  
Lv 13,57  que en les primeres taques aparrà  la llepra, sia cremada, 58 e si no hy  
Lv 13,59  [*] serà munda. 59 »Aquesta és  la lley de la llepra e del vestiment de  
Lv 13,59  munda. 59 »Aquesta és la lley de  la llepra e del vestiment de llana o de  
Lv 14,2  Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta és  la lley del llebrós com hom lo deurà  
Lv 14,3  prevera, 3 e axirà lo prevera fora  la posada, e com atrobarà la llepra que  
Lv 14,3  fora la posada, e com atrobarà  la llepra que serà mundada, 4 man aquell  
Lv 14,5 sedra, vermell e hysop. 5 E deguoll  la un dels aucells en un vaxell de terra  
Lv 14,6 ocell pendrà ab lo fust del sedra e  la grana e l’hisop, tot açò benyaràs en  
Lv 14,6  e l’hisop, tot açò benyaràs en  la sanch de l’ocell deguollat. 7 E de açò 
Lv 14,8  al camp. 8 »E com l’homa llevarà  la sua vestimenta, rague’s tots los pèls  
Lv 14,8  e com serà purificat pot intrar en  la albergada, e siurà defora la sua tenda  
Lv 14,8  en la albergada, e siurà defora  la sua tenda VII dies; 9 e en lo dia VIIè  
Lv 14,9  e en lo dia VIIè raurà’s lo cap e  la barbe e les celles e tots los pèls del  
Lv 14,12  e pendrà l’enyell e oferrà’l per  la colpa, e lo sister de l’oli, e oferran 
Lv 14,13  l’enyell là on solen deguollar  la oferta per lo peccat e lo holocaust, ço 
Lv 14,13  e axí com per peccat e enaxí per  la colpa al sacerdot pertayn lo sacrifici, 
Lv 14,14  és. 14 »E pendrà lo prevera de  la sanch del sacrifici que és deguollat  
Lv 14,14  del sacrifici que és deguollat per  la colpa, e posar-n’ha en l’estrem de  
Lv 14,14  e posar-n’ha en l’estrem de  la orella dreta de aquell que deu esser  
Lv 14,14  esser mundat, e sobre lo polze de  la mà e del peu de la part dreta de  
Lv 14,14  lo polze de la mà e del peu de  la part dreta de aquell, 15 e de l’oli  
Lv 14,15  15 e de l’oli del sister metrà en  la sua sinestra, 16 e benyarà lo seu dit  
Lv 14,17  Déu, 17 e l’oli que romandrà en  la mà buydarà sobre l’estrem de la orella 
Lv 14,17 en la mà buydarà sobre l’estrem de  la orella dreta de aquell qui és mundat e  
Lv 14,17  qui és mundat e sobra lo polze de  la mà e del peu dret, e sobra la sanch qui 
Lv 14,17  de la mà e del peu dret, e sobra  la sanch qui és scampada per la colpa, 18  
Lv 14,17  sobra la sanch qui és scampada per  la colpa, 18 e sobre lo cap de aquell. 19  
Lv 14,21  ço que dit és, hage un anyell per  la colpa e ofir per ço que prech per ell  
Lv 14,21 ço que prech per ell lo sacerdot, e  la Xª part de la sèmola mesclada en oli en 
Lv 14,21  ell lo sacerdot, e la Xª part de  la sèmola mesclada en oli en sacrifici, e  
Lv 14,22  II polls de coloms, dels quals sia  la un per lo peccat e l’altra en  
Lv 14,23  en lo VIIIè dia lo secerdot a  la porta del tabernacla del testimoni  
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Lv 14,24  prevera lo moltó del sacrifici per  la colpa e lo sester de l’oli, e llevar- 
Lv 14,25  25 e deguollarà l’enyell e de  la sanch de aquell posarà sobra l’estrem  
Lv 14,25 de aquell posarà sobra l’estrem de  la orella dreta de aquell qui és mundat e  
Lv 14,25  és mundat e sobra lo polze dret de  la mà e del peu. 26 E pendrà lo prevera de 
Lv 14,26  del sister e pozar-n’ha sobra  la sua mà sinestra, 27 e benyar-hi-ha  
Lv 14,28  28 e toquar-n’ha l’estrem de  la orella dreta de aquell e lo polze dret  
Lv 14,28  dreta de aquell e lo polze dret de  la sua mà e del peu atrecí en lo lloch de  
Lv 14,28  mà e del peu atrecí en lo lloch de  la sanch qui és escampada per la colpa, 29 
Lv 14,28  de la sanch qui és escampada per  la colpa, 29 e lo romanent de l’oli qui  
Lv 14,29  e lo romanent de l’oli qui és en  la sua mà sinestra git sobra lo cap del  
Lv 14,31  polls dels coloms ofira 31 un per  la colpa, altra en holocaust, ab la sua  
Lv 14,31  la colpa, altra en holocaust, ab  la sua presentalla. 32 »Açò és lo  
Lv 14,34 serets entrats en terra de Canahan,  la qual yo daré a vós en posació, e deré  
Lv 14,35  llebrozia és vist a mi que sia en  la mia casa.” 36 Lo prevera mana a ell que 
Lv 14,36 denetg totes les universes coses de  la sua casa abans que ell entra en aquella 
Lv 14,36  ço que tota no sia feta inmunda de  la cosa qui en la casa és, e puys entra lo 
Lv 14,36  sia feta inmunda de la cosa qui en  la casa és, e puys entra lo prevera en la  
Lv 14,36 casa és, e puys entra lo prevera en  la casa per ço que conega la llepra. 37 E  
Lv 14,36  en la casa per ço que conega  la llepra. 37 E con veurà en les parets d’ 
Lv 14,37  con veurà en les parets d’equella  la plaga verda o vermella e la lur visió  
Lv 14,37 equella la plaga verda o vermella e  la lur visió dejús la paret, 38 axirà lo  
Lv 14,37  o vermella e la lur visió dejús  la paret, 38 axirà lo prevera de la casa e 
Lv 14,38  la paret, 38 axirà lo prevera de  la casa e tanquarà la porta per VII dies;  
Lv 14,38  lo prevera de la casa e tanquarà  la porta per VII dies; 39 e en lo VIIè dia 
Lv 14,39  lo VIIè dia tornarà lo prevara en  la casa, e si hy veurà la plaga de llepra  
Lv 14,39  prevara en la casa, e si hy veurà  la plaga de llepra en les pedres, 40 farà  
Lv 14,40  40 farà [*] gitar aquelles fora  la ciutat en lloch inmunda, 41 e la casa  
Lv 14,41  la ciutat en lloch inmunda, 41 e  la casa farà raura dedins pertot, e farà  
Lv 14,41  raura dedins pertot, e farà gitar  la rahadura fora del pobla en lloch  
Lv 14,42  e ab altra brach farà axelbar  la terra de la casa. 43 E si aprés que les 
Lv 14,42  brach farà axelbar la terra de  la casa. 43 E si aprés que les pedres ne  
Lv 14,44  lo secerdot hi entrarà e veurà que  la llepra hi serà ratornada e per les  
Lv 14,44  les parets són escampades màcules,  la llepra és persevarant en aquella, la  
Lv 14,44  llepra és persevarant en aquella,  la casa és inmunda. 45 La qual mantinent  
Lv 14,45  sia destrovida e les sues pedres e  la fusta e tota la universa pólvora sia  
Lv 14,45 e les sues pedres e la fusta e tota  la universa pólvora sia gitada fora de la  
Lv 14,45 universa pólvora sia gitada fora de  la posada en loch inmunda. 46 »E  
Lv 14,46  46 »E qualquequal intrarà en  la casa dementra és tenquade, serà inmunda 
Lv 14,47  en aquella o hy menyarà, llevarà  la sua vestimenta. 48 »E com lo prevera  
Lv 14,48  48 »E com lo prevera entrarà en  la casa e veurà la llepra departida de la  
Lv 14,48  prevera entrarà en la casa e veurà  la llepra departida de la casa, aprés que  
Lv 14,48 casa e veurà la llepra departida de  la casa, aprés que la haurà axelbada,  
Lv 14,48  departida de la casa, aprés que  la haurà axelbada, purificarà aquella pus  
Lv 14,49  pus li és retuda sanitat. 49 »E en  la purificació de aquella prengua II  
Lv 14,50  e hysop. 50 E com haurà deguollat  la un pardal en un test sobra aygües  
Lv 14,51  un test sobra aygües vives, 51 en  la sanch de aquell benyarà lo perdal viu e 
Lv 14,51  benyarà lo perdal viu e lo fust e  la grana e l’hisop, e en les aygües vives 
Lv 14,51  vives atrecí, e de açò salpuscarà  la casa per VII vegades, 52 e purifiquarà  
Lv 14,52  52 e purifiquarà aquella axí ab  la sanch del pardal com en les aygües  
Lv 14,52  ab lo pardal viu e ab lo fust e ab  la grana e ab l’hisop. 53 E com haurà  
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Lv 14,53 volar al camp delliura, adorerà per  la casa e serà mondade per dret. 54  
Lv 14,54  mondade per dret. 54 »Aquesta és  la lley de tota llepra e de percudiment,  
Lv 15,3 en cascun ramenbrament que hom toch  la carn de aquell qui deccorre, aytale  
Lv 15,4  aytale humor és lleig. 4 Tota  la estrada en la qual dormirà ell, e en la 
Lv 15,4  és lleig. 4 Tota la estrada en  la qual dormirà ell, e en la qual ell  
Lv 15,4  en la qual dormirà ell, e en  la qual ell siurà, inmunde és. 5 E si  
Lv 15,7  tro al vespra. 7 E qui toquarà  la carn de aquell llevarà la sua  
Lv 15,7  toquarà la carn de aquell llevarà  la sua vestimenta, e ell, llevat en aygua, 
Lv 15,10  alguna cosa de aquelles llevarà  la sua vestamenta, e ell, levat en aygua,  
Lv 15,11  sien llevats ab les mans, llevarà  la sua vestimenta, e llevats ab aygua,  
Lv 15,13  nombrarà aprés VII dies de  la sua mundació, e llevades totes les sues 
Lv 15,15  al sacerdot, 15 lo qual oferrà  la un per lo peccat e l’altra en  
Lv 15,15  Déu, e serà mundat del flux de  la sua sament. 16 »E homa del qual axirà  
Lv 15,18  inmunde tro al vespra. 17 [*] 18 E  la fembra ab què haurà jagut llevar-s’  
Lv 15,24  ab ella en lo temps mestrual de  la sua sanch, serà no nèdeu per VII dies,  
Lv 15,27  ella serà ensutzat, e llevarà  la sua vestimenta, e ell, llevat ab aygua, 
Lv 15,28 vespra. 28 »E si cessarà lo flux de  la sanch, nombrerà VII dies de la sua  
Lv 15,28  de la sanch, nombrerà VII dies de  la sua purificació, 29 e en lo VIIIè dia  
Lv 15,30  del testimoni, 30 dels quals  la un oferrà per peccat e l’altre per  
Lv 15,30  prevera per ella davant Déu e per  la mundícia del seu flux. 31 »E mostrarets 
Lv 15,32  que és entre ells. 32 Aquesta é  la lley de aquells qui han malícia de flux 
Lv 16,1  XVI 1 E parlà Déu a Moysèn aprés  la mort d’amdozos los fills de Aron com  
Lv 16,2 temps en lo santuari qui és dins de  la claustra devant la cuberta qui cobre la 
Lv 16,2  qui és dins de la claustra devant  la cuberta qui cobre la arqua, per ço que  
Lv 16,2  devant la cuberta qui cobre  la arqua, per ço que no muyra, cor yo  
Lv 16,2 que no muyra, cor yo aparaguí sobre  la cuberta e açò se féu en una nuu. 3 Mas  
Lv 16,3  nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron en  la santadat, que oferrà I tor per peccat e 
Lv 16,4  e un moltó en holocaust, 4 e vesta  la gonella de lli e bragues de lli per ço  
Lv 16,5  5 »E sostendrà Aron devant tota  la multitud dels fills de Ysrael II  
Lv 16,6 aporterà lo tor, orerà per si e per  la sua casa. 7 E ferà astar los II cabrits 
Lv 16,11  ofira lo tor e prech per si e per  la sua casa, e deguoll aquell. 12 E prenga 
Lv 16,12 les brazes de l’altar, e tanent en  la mà meta-hy timiama e ensens, e entra  
Lv 16,12  e entra oltra lo vel, ço és, ultra  la claustra, en la santadat. 13 E pos  
Lv 16,12  vel, ço és, ultra la claustra, en  la santadat. 13 E pos sobre lo foch les  
Lv 16,13  lo foch les coses odorans axí que  la neula e la vapor de aquells cobra la  
Lv 16,13  coses odorans axí que la neula e  la vapor de aquells cobra la cuberta que  
Lv 16,13  neula e la vapor de aquells cobra  la cuberta que és sobre lo testament per  
Lv 16,14 per ço que no muyra. 14 E prenga de  la sanch del tor e bany-hi son dit e git 
Lv 16,15  per lo peccat del poble, escamp  la sanch de aquell dintra la claustra axí  
Lv 16,15  escamp la sanch de aquell dintra  la claustra axí com menat és de la sanch  
Lv 16,15  la claustra axí com menat és de  la sanch del tor, la qual deu espergir en  
Lv 16,15  com menat és de la sanch del tor,  la qual deu espergir en la †oració† de l’ 
Lv 16,15  del tor, la qual deu espergir en  la †oració† de l’oracla. 16 E perdonarà  
Lv 16,17  [*] per ço que prech si e per  la casa sua [*]. 18 [*] e aportarà la  
Lv 16,18  la casa sua [*]. 18 [*] e aportarà  la sanch del tor e del cabrit e gitarà  
Lv 16,21  de aquells. E com haurà feta  la pregària sobre lo cap de aquell, enviar 
Lv 16,21  enviar-lo-n’ha al desert per  la mà de algun hom, 22 e portar-se-n’ 
Lv 16,24  e llexarà-les aquí, 24 e llevarà  la sua carn en lloch sant, e aporteran-  
Lv 16,26 son cors en aygua, e axí entrarà en  la albergada. 27 E lo tor e lo cabrit que  
Lv 16,27  per peccat, dels quals és aportade  la sanch en lo santuari, seran aportats  
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Lv 16,27 en lo santuari, seran aportats fora  la albergada e seran cremats a foch, axí  
Lv 16,27  cremats a foch, axí les pells com  la carn e los fems ensemps. 28 E  
Lv 16,28  sa carn ab aygua, e axí entrarà en  la albergada. 29 »E açò serà a vós en fur  
Lv 17,2  Ysrael e digues a ells: Aquesta és  la peraula que manà Déu dient: 3  
Lv 17,3  que alcia bou o ovella o cabra, en  la albergada o fora la albergada, 4 e no  
Lv 17,3  o cabra, en la albergada o fora  la albergada, 4 e no hu oferrà a le porte  
Lv 17,6  Senyor, 6 e scampen los sacerdots  la sanch sobra l’altar de Déu a la porta  
Lv 17,6  la sanch sobra l’altar de Déu a  la porta del tabernaccla del testimoni e  
Lv 17,8  ells. 8 »E a’quells dix: Homa de  la casa de Ysrael e dels estranys qui  
Lv 17,10  pobla. 10 »Homa o qualsevulla de  la casa de Ysrael, privat o estrayn qui  
Lv 17,10  si menyarà sanch, yo fermaré  la mia faç contra la ànima de aquell e  
Lv 17,10 sanch, yo fermaré la mia faç contra  la ànima de aquell e escamparé aquella de  
Lv 17,11  de son pobla, 11 cor l’ànima de  la carn en la sanch és, e yo doné aquella  
Lv 17,11  11 cor l’ànima de la carn en  la sanch és, e yo doné aquella a vós sobre 
Lv 17,11  perdonar sobre vostres ànimes, cor  la sanch [*] en l’ànima, e perdonarà. 12  
Lv 17,13  vos és llegut de menyar, escamp  la sanch sua e cobre-la ab terra, 14 car 
Lv 17,13  escamp la sanch sua e cobre- la ab terra, 14 car la ànima de tota carn  
Lv 17,14  sua e cobre-la ab terra, 14 car  la ànima de tota carn en la sanch és. E  
Lv 17,14  14 car la ànima de tota carn en  la sanch és. E per ço he dit als fills de  
Lv 17,14 sanch de tota carn no mengereu, car  la ànima de tota carn en la sanch és,  
Lv 17,14  car la ànima de tota carn en  la sanch és, quisvulla que mengerà aquella 
Lv 17,15  presa per bèstia fera, axí dels de  la terra com dels estrangers, llevarà la  
Lv 17,15  terra com dels estrangers, llevarà  la sua vestimenta e si matex ab aygua, e  
Lv 17,16  ses vestedures e lo cors, porterà  la sua iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E 
Lv 18,3  Déu vostre. 3 Segons usance de  la terra de Agipta on haveu habitat no  
Lv 18,3  on haveu habitat no fareu; segons  la custuma de la regió de Canahan, a le  
Lv 18,3  no fareu; segons la custuma de  la regió de Canahan, a le qual yo dech  
Lv 18,6  Yo sóm lo Senyor. 6 »Nengun a  la proïsma de sanch no s’ecostarà perquè  
Lv 18,6 sanch no s’ecostarà perquè amostra  la llegeza de ella. Yo sóm lo Senyor. 7  
Lv 18,7  7 »La llegeza de ton para ne  la llegeza de ta mara no descobriràs, car  
Lv 18,7  car mare tua és. No descobriràs  la sua llegesa. 8 »La llegeza de la muller 
Lv 18,8  la sua llegesa. 8 »La llegeza de  la muller de ton para no descobriràs, car  
Lv 18,9  de part de para o de part de mara,  la qual en casa o defora case és  
Lv 18,9  o defora case és engendrade, no  la descobriràs. 10 »La llegeza de la filla 
Lv 18,10  la descobriràs. 10 »La llegeza de  la filla [*] o néta de part de ta filla no 
Lv 18,10  [*] o néta de part de ta filla no  la descobriràs, car verguonya tua és. 11  
Lv 18,11  tua és. 11 »La verguonya de  la filla de la muller de ton para, la qual 
Lv 18,11 és. 11 »La verguonya de la filla de  la muller de ton para, la qual ha  
Lv 18,11  la filla de la muller de ton para,  la qual ha engendrade ton para i és ta  
Lv 18,11  ton para i és ta germana, no  la descobriràs. 12 [*] 13 »La verguonya de 
Lv 18,13  12 [*] 13 »La verguonya de  la germana de ta mara no la descobriràs,  
Lv 18,13  de la germana de ta mara no  la descobriràs, que carn de te mara és. 14 
Lv 18,14  de ton oncla germà de ta mara no  la descobriràs, ne t’acostaràs a se  
Lv 18,15  15 »La verguonya de ta nora no  la descobriràs, car muller és de ton fill  
Lv 18,16  és de ton fill [*]. 16 »E [*]  la muller de ton germà no la manifestaràs, 
Lv 18,16 16 »E [*] la muller de ton germà no  la manifestaràs, car verguonya és de ton  
Lv 18,17  de ton germà. 17 »La verguonya de  la germana de ta muller e da sa filla no  
Lv 18,17  de ta muller e da sa filla no  la descobriràs; la filla de son fill ni la 
Lv 18,17  e da sa filla no la descobriràs;  la filla de son fill ni la filla de sa  
Lv 18,17  la filla de son fill ni  la filla de sa filla no pendràs perquè  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

514 
 

Lv 18,18  18 »La germane de ta muller en  la casa de les amigues d’ella no la  
Lv 18,18  la casa de les amigues d’ella no  la pendràs, ni descobriràs la sua  
Lv 18,18  ella no la pendràs, ni descobriràs  la sua verguonya encara ella vivent. 19 »A 
Lv 18,19  no t’acostaràs, ni descobriràs  la sua verguonya. 20 »Ab la muller de ton  
Lv 18,20  la sua verguonya. 20 »Ab  la muller de ton proïsma no participaràs,  
Lv 18,21  [*] no seràs ensutzat. 21 »De  la tua sament, fill o filla no donaràs que 
Lv 18,25  vostra presència, 25 de les quals  la terra és ensutzade, de la qual yo los  
Lv 18,25 les quals la terra és ensutzade, de  la qual yo los lurs peccats vesitaré, que  
Lv 18,26  abominacions, axí lo habitant en  la terra con lo conrrehador qui és pelagrí 
Lv 18,27 horribletats faeren los conredós de  la terra que foren devant vosaltres e  
Lv 18,28  coses, axí com he vomitade  la gent qui és astada abans de vosaltres.  
Lv 19,2 –Parla als fills de Ysrael e a tota  la conpanya d’equell e diràs a ells:  
Lv 19,3  só, Senyor Déu vostre: 3 »Cadescú  la mara e son para tema. »Los meus  
Lv 19,8  e tingut de inpiatat; 8 porterà  la sua iniquitat o malvestat, car la cosa  
Lv 19,8  la sua iniquitat o malvestat, car  la cosa sante del Senyor ha potlluÿda, e  
Lv 19,8  del Senyor ha potlluÿda, e perirà  la ànima aquella d’enmig de son poble. 9  
Lv 19,9  poble. 9 »Com segareu los blats de  la tua terra, no segueràs fins a le terra  
Lv 19,15 jutgeràs injustament. No meynspreus  la persona del pobra ni honres la faç del  
Lv 19,15  la persona del pobra ni honres  la faç del rich; justament jutge a ton  
Lv 19,16  en los pobles. No estaràs contra  la sanch de ton proïsma. Yo sóm lo Senyor. 
Lv 19,18  venyance ni seràs ramenbrant de  la iniquitat o inyúria de ton proïsma.  
Lv 19,19  [*] de II fils és texide no  la vestiràs. 20 »L’homa si dormirà ab la  
Lv 19,20 vestiràs. 20 »L’homa si dormirà ab  la fembra ab perticipació de sanch, que  
Lv 19,23 peccat. 23 »Quant serets entrats en  la terra e haureu plentats en aquella  
Lv 19,27  us tolreu los cabells ni us reureu  la barba, 28 ni sobra lo mort no us  
Lv 19,28  ni sobra lo mort no us esquisareu  la vostra carn, ni nengunes figures ni  
Lv 19,29  Yo són lo Senyor. 29 »No abandons  la tua filla, perquè no astiga sutze ne  
Lv 19,29  perquè no astiga sutze ne ensutza  la terra e sia purificat. 30 »Los meus  
Lv 19,32  de cabells te llevaràs. Honra  la persona del prom e tem lo Senyor Déu  
Lv 19,33  33 »Si habitarà estranger en  la vostra terra e estarà entra vosaltres,  
Lv 19,34  sou astats estrangers vosaltres en  la terra de Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 20,2  Maloch, de mort morrà; lo poble de  la terra lo deguollerà o allepidarà, 3 e  
Lv 20,3  o allepidarà, 3 e yo posaré  la mia cara contre aquell e tellaré aquell 
Lv 20,3 pobble, per tant con haurà donat de  la sua sament a Maloch e haurà ensutzat lo 
Lv 20,4  4 La qual cosa, si lo pobble de  la terra ffer no hu volrà, menyspresant la 
Lv 20,4  ffer no hu volrà, menyspresant  la mia senyoria, llexarà l’hom qui haurà  
Lv 20,4  llexarà l’hom qui haurà donat de  la sament sua a Amaloch e no’l volrà  
Lv 20,5  e no’l volrà matar, 5 posaré  la mia cara sobre l’homa aquell e sobre  
Lv 20,6  e haurà fornicat ab ells, posaré  la mia cara contre aquella e mataré  
Lv 20,9  mara, de mort morrà. Qui lo para e  la mara maleyrà, la sanch d’él sia sobre  
Lv 20,9  Qui lo para e la mara maleyrà,  la sanch d’él sia sobre ell. 10 »Si  
Lv 20,10  sobre ell. 10 »Si fornicarà algú  la muller de l’altre e adulteri haurà  
Lv 20,10  de mort muyra, axí l’hom com  la dona. 11 »Qui dormirà ab sa madastra e  
Lv 20,11 dormirà ab sa madastra e descobrirà  la verguonya de son para, de mort múyran  
Lv 20,11  son para, de mort múyran abdosos;  la sanch d’ells sia sobre ells. 12 »Si  
Lv 20,12  muyra, car gran peccat han comès;  la sanch llur sia sobre ells. 13 »Qui  
Lv 20,13  no són de parlar: de mort múyran;  la sanch d’equells sia sobra ells. 14  
Lv 20,14  sia sobra ells. 14 »Qui sobre  la muller pendrà la mara d’ella, lleig  
Lv 20,14  14 »Qui sobre la muller pendrà  la mara d’ella, lleig peccat ha obrat;  
Lv 20,15 bestiar participarà, de mort muyra;  la bístia matau. 16 »La fembra qui’s  
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Lv 20,16  qualsevol bèstia, ansemps muyra ab  la bístia; la sanch llur sia sobre ells.  
Lv 20,16 bèstia, ansemps muyra ab la bístia;  la sanch llur sia sobre ells. 17 »Qui  
Lv 20,17  para o filla de sa mara, e veurà  la sua verguonya e ella mirerà la  
Lv 20,17  la sua verguonya e ella mirerà  la verguonya de son germà, cosa llega han  
Lv 20,17  pobble, per tant con llur llegesa  la un de l’altre han demostrada, e  
Lv 20,18  llur legeza e ella haurà uberta  la font de la sua sanch, seran morts  
Lv 20,18  e ella haurà uberta la font de  la sua sanch, seran morts amendozos d’  
Lv 20,19  mara no descobriràs. Qui açò farà  la difamació de la sua carn descobrirà;  
Lv 20,19  Qui açò farà la difamació de  la sua carn descobrirà; portaran abdozos  
Lv 20,20  malvestat. 20 »Qui participarà ab  la muller de son para o ab la muller de  
Lv 20,20  ab la muller de son para o ab  la muller de son oncla e haurà descubert  
Lv 20,20  de son oncla e haurà descubert  la sua verguonya e de sa parentat,  
Lv 20,21  sence fills morran. 21 »Qui pendrà  la muller de son germà farà cosa no  
Lv 20,21  son germà farà cosa no deguda, car  la verguonya de son frara ha descuberta;  
Lv 20,22  aquelles per tal que a vosaltres  la terra no us vomite en la qual sou  
Lv 20,22  vosaltres la terra no us vomite en  la qual sou entradors e deveu habitar. 23  
Lv 20,24  24 E a vosaltres parle: Posaÿu  la terra de ells, la qual donaré a  
Lv 20,24  parle: Posaÿu la terra de ells,  la qual donaré a vosaltres en haretat,  
Lv 20,25 altres pobles. 25 Saperau vosaltres  la bèstia munda de la inmunda e l’ocell  
Lv 20,25  vosaltres la bèstia munda de  la inmunda e l’ocell nèdeu del no nàdeu,  
Lv 20,25  no potluau les vostres ànimes en  la bèstia ne en l’ocell ne en nengunes  
Lv 20,25  en nengunes coses qui’s moven en  la terra que a vosaltres he mostrat de  
Lv 20,27  muyra e ab pedres sien alepidats;  la sanch lur sobre ells sia. 21,Tit  
Lv 21,1 ensutza lo sacerdot en los morts de  la sua siutat, 2 sinó solament en los  
Lv 21,3  germà de sert 3 o germana verge  la qual no és a marit ajustada; 4 e ab lo  
Lv 21,4  ajustada; 4 e ab lo príncep de  la terra no s’ensutzarà. 5 No’s rauran  
Lv 21,5 ensutzarà. 5 No’s rauran lo cap ni  la barbe ni faran entratallaments en llur  
Lv 21,14  rebuyade, ensutzade ne publica no  la pendrà, sinó infanta de son poble. 15  
Lv 21,15  infanta de son poble. 15 No mescla  la generació de son llinatge ab vulguar de 
Lv 21,15  de son llinatge ab vulguar de  la sua gent, car yo sóm lo Senyor qui  
Lv 21,17  dient: 17 –Digues a Aron: »Hom de  la tua sament per companyes qui haurà  
Lv 21,19 trenquat lo peu, si haurà tranquada  la cama o la mà, 20 si serà geparut, si  
Lv 21,19  peu, si haurà tranquada la cama o  la mà, 20 si serà geparut, si serà  
Lv 21,21  21 nengú qui haurà màcula de  la sament da Aron no s’acosta a presentar 
Lv 21,23  en lo santuari, 23 axí dementra és  la hora que dintre lo vel no entra ni s’  
Lv 22,4  Yo sóm lo Senyor. 4 »Homa de  la sament de Aron que serà llebrós o  
Lv 22,4 toquarà inmunda sobra cosa morta de  la qual ix sament axí com de  
Lv 22,6  són; e com haurà llevat  la sua carn ab aygua 7 e serà post lo sol, 
Lv 22,11 comprarà e lo qui serà servacial de  la sua casa, aquests ne mengeran. 12 Si la 
Lv 22,12  casa, aquests ne mengeran. 12 Si  la filla del sacerdot a qualsevulla del  
Lv 22,14  per ignorància, afagirà-hy  la sinquena part ab aquella cosa que  
Lv 22,16  16 que per ventura no sostenguen  la malvestat de son peccat com coses  
Lv 22,18  de Ysrael. Diràs a ells: »Hom de  la casa de Ysrael e dels estrangers qui  
Lv 22,18  entra vosaltres e presentaran  la sua víctima per vot o voluntàriament  
Lv 22,20 o de cabres; 20 si màcula haurà, no  la presenten ni serà acceptabla. 21 »Hom  
Lv 22,21 de bous com de ovelles, sens màcula  la presentarà que acceptable sia; nenguna  
Lv 22,22  al Senyor ni cramareu aquell sobre  la ara del Senyor. 23 »Lo bou i la ovella  
Lv 22,23  la ara del Senyor. 23 »Lo bou i  la ovella ab la orella tellada e la coha,  
Lv 22,23  Senyor. 23 »Lo bou i la ovella ab  la orella tellada e la coha,  
Lv 22,23  i la ovella ab la orella tellada e  la coha, voluntàriament pot presentar, mas 
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Lv 22,24  no presentareu al Senyor, e en  la vostra terra açò en nenguna manera no  
Lv 22,25  en nenguna manera no façats. 25 De  la mà de l’estranger no presentareu pans  
Lv 22,27  engendrade, per VII dies serà sots  la mamella de la mara llur, e al VIIIè dia 
Lv 22,27  VII dies serà sots la mamella de  la mara llur, e al VIIIè dia d’equí avant 
Lv 22,33  a vosaltres, 33 e us he trets de  la terra de Agipte perquè fos a vosaltres  
Lv 23,5  mes, en lo XIIII dia del mes en  la vesprada, Peça o Trespasament del  
Lv 23,10 Diràs a ells: »Com sareu intrats en  la terra la qual yo us donaré e haureu  
Lv 23,10  »Com sareu intrats en la terra  la qual yo us donaré e haureu saguades les 
Lv 23,11  al sacerdot, 11 lo qual alsarà  la guarba devant lo Senyor perquè sia  
Lv 23,12  aquell. 12 E en aquell dia que  la guarba és santificada, serà tellat I  
Lv 23,13  molt suau; presenterà de sert vi,  la quarta part de I [*]. 14 »Pa ni farina  
Lv 23,14  no mengereu de les messes fins que  la presentareu al Déu vostre. Manement és  
Lv 23,15 disapte en lo qual haveu presentade  la guarba de les promeyes per VII setmanes 
Lv 23,39 setè, quant ajustareu los fruyts de  la terra, fareu festa del Senyor per VII  
Lv 23,41  lo Senyor Déu vostre, 41 e fareu  la feste d’ell per VII dies cascun ayn;  
Lv 23,42 VII dies. Tots aquells qui seran de  la generació de Ysrael habitaran en les  
Lv 23,43  fills de Ysrael com los traguí de  la terra de Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 24,6  de VI en VI desà e dellà sobra  la taula molt pura devant lo Senyor los  
Lv 24,7  perquè sia pa en ramenbrament de  la oferació del Senyor. 8 »Per cascuns  
Lv 24,11  amanat fon a Moysèn. E nomenà’s  la mara d’ell Salumich filla de Ebrí, del 
Lv 24,16  ab pedres sia allapidat per tota  la moltitut del poble; vulla que sia  
Lv 24,20  o naffra com haurà donada, aytal  la sostendrà e de açò serà destret. 21  
Lv 25,2  a ells: »Quant intrats serets en  la terra la qual yo donaré a vosaltres,  
Lv 25,2  »Quant intrats serets en la terra  la qual yo donaré a vosaltres, fareu los  
Lv 25,4  Senyor: lo camp no’l sembraràs ne  la vinya no la podaràs; 5 les coses que  
Lv 25,4 camp no’l sembraràs ne la vinya no  la podaràs; 5 les coses que per si brota  
Lv 25,5  5 les coses que per si brota  la terra no les culliràs, e los reÿms de  
Lv 25,5 ’ls colliràs, car ayn del rapòs de  la terra és. 6 E seran a vosaltres en  
Lv 25,9  en temps de misericòrdia en tota  la vostra terra. 10 E santificaràs l’ayn  
Lv 25,10  Remició a tots los habitadors de  la tua terra, car ell és jubileu, [*] e  
Lv 25,11  que hy nexeran, e les promeyes de  la verema no les collireu 12 per la  
Lv 25,12 de la verema no les collireu 12 per  la santificació de l’ayn jubileu, e  
Lv 25,14 vendràs alguna cosa a ton proïsma o  la compraràs d’ell, no’l destrengues lo  
Lv 25,18  aquells, perquè habitar puguau en  la terra sens tamensa nenguna 19 e  
Lv 25,21  nostres fruyts?”, 21 donaré  la mia benadicció a vosaltres lo VIè ayn,  
Lv 25,24  meus sou, 24 per què tota  la regió de vostre poceció sots pacta de  
Lv 25,25  esent enpobrit lo teu frara vendrà  la sua posseció, e vendrà lo seu propinqüe 
Lv 25,26  si lo propinqüe ni lo qui ha venut  la poceció lo preu per raembra no porà  
Lv 25,27  -hu al comprador, e axí rebrà  la posseció sua. 28 E si no hu trobarà la  
Lv 25,28 posseció sua. 28 E si no hu trobarà  la sua mà, ço és, lo preu per rembra,  
Lv 25,29  »Qui vendrà casa dins los murs de  la ciutat haurà llicència de rembra-la  
Lv 25,29  ciutat haurà llicència de rembra- la dins lo temps de un ayn. 30 E si no l’ 
Lv 25,31 en lo temps del jubileu. 31 E si en  la vila serà la casa que no ha muralla,  
Lv 25,31  jubileu. 31 E si en la vila serà  la casa que no ha muralla, per dret de  
Lv 25,32  »Les cases dels llivítichs que en  la ciutat són, tostemps se poden raembra.  
Lv 25,38  Déu vostre qui us he aduyts de  la terra de Agipta perquè donàs a  
Lv 25,38  de Agipta perquè donàs a vosaltres  la terra de Canahan e fos Déu vostre. 39  
Lv 25,42  mos esclaus són, yo’ls he tret de  la terra de Agipta, no vendran ab títol de 
Lv 25,47  »Si’s raforcerà devers vosaltres  la mà de l’estranger e del palagrí, e,  
Lv 25,48 a’lgú de son llinatge, 48 aprés de  la venda sa pot raembra; qualsevulla de  
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Lv 25,50 pasar fins l’ayn del jubileu, e de  la moneda per la qual era vanut se llevarà 
Lv 25,50 ayn del jubileu, e de la moneda per  la qual era vanut se llevarà [*] serà-li 
Lv 25,55  de Ysrael, los quals he trets de  la tera de Agipta. 26,Tit  1 »Yo sóm lo  
Lv 26,4 a vosaltres pluge en son temps, 4 e  la terra engenrarà son brotament, e de  
Lv 26,5 los arbres seran complits; 5 reebrà  la betuda de les messes la venema, e la  
Lv 26,5  5 reebrà la betuda de les messes  la venema, e la venema sobrevindrà al  
Lv 26,5  betuda de les messes la venema, e  la venema sobrevindrà al samenter, e  
Lv 26,11  de vosaltres e no us meynspresarà  la mia ànima, 12 caminaré entra vosaltres  
Lv 26,13  Déu vostre, qui us he tret de  la terra dels agipcians perquè no servíceu 
Lv 26,16  vostres ànimes; debades sembrareu  la sament, que per los anemichs serà  
Lv 26,17  anemichs serà devorada; 17 posaré  la mia faç contra vosaltres e decaureu  
Lv 26,19 los vostros peccats, 19 e trenquaré  la supèrbia de la vostra duresa, e donaré  
Lv 26,19  19 e trenquaré la supèrbia de  la vostra duresa, e donaré cel a vosaltres 
Lv 26,19  desobre axí com a fferro, e  la terra de asser 20 [*] destrovida,  
Lv 26,20  treball serà en va, no girminarà  la terra brotament ni los arbres no daran  
Lv 26,25 sobre vosaltres espaza vengedora de  la mia amistanse o pacte. E com haureu  
Lv 26,30  caygudes de les vostres ýdoles, e  la mia ànima vos abominarà 31 en tant que  
Lv 26,31  santuaris ni rabré d’equí avant  la odor molt suau, 32 i destroviré la  
Lv 26,32  la odor molt suau, 32 i destroviré  la vostra terra. Espavantar-se-n’han  
Lv 26,33 gens e desenbaynaré aprés vosaltres  la mia espaza, e serà la vostra terra  
Lv 26,33  vosaltres la mia espaza, e serà  la vostra terra deserta e les ciutats  
Lv 26,34  llurs disaptes en tots los dies de  la sua soladat, quant sereu 35 en la terra 
Lv 26,35  la sua soladat, quant sereu 35 en  la terra dels hosts; farà sos disaptes e  
Lv 26,36  contraris; los spaordirà lo so de  la fulla volant, e axí fogiran com si  
Lv 26,38  porà. 38 Parireu entra les gens, e  la terra batallívol vos consumrà. 39 La  
Lv 26,39  -s’han en lurs malvestats en  la terra de sos anemichs, e per los  
Lv 26,41  contra ells e amanaré a ells en  la terra batallívol entrò a tant que’s  
Lv 26,41  entrò a tant que’s don verguonya  la ignosenta pensa llur. »E llevors  
Lv 26,42  llurs, 42 e ramenbrar-m’he de  la amistansa e pacte que fermí ab Jacob e  
Lv 26,42  ab Jacob e Isach e de Abram, de  la terra de sert ma menbraré, 43 la qual  
Lv 26,43 de la terra de sert ma menbraré, 43  la qual com serà lexada per ells conplaurà 
Lv 26,44  44 E enperò com seran en  la terra batallívol, totalment no’ls  
Lv 26,45  de ells, 45 e ramenbrar-m’he de  la mia amistanse primera quant los traguí  
Lv 26,45  primera quant los traguí de  la terra de Agipta en presència de les  
Lv 26,45  de Ysrael en lo mont de Sinaý per  la mà de Moysèn. 27,Tit Capítol XXVII 1 E  
Lv 27,2  bona voluntat haurà atorgat a Déu  la sua ànima, sots estima donarà lo preu:  
Lv 27,5 al XXè, lo mascla donarà XX sicles;  la fembra, X. 6 E de un mes fins al V ayn, 
Lv 27,6 per mascla seran dats V sicles; per  la fembra, III. 7 Lo LXè ayn lo mascla d’ 
Lv 27,7  d’equí avant donarà XV sicles;  la fembra X. 8 E si pobra serà e la estima 
Lv 27,8  la fembra X. 8 E si pobra serà e  la estima retra no porà, estarà devant lo  
Lv 27,10  que lo mal ni piyor que lo bo,  la qual cosa si’s muderà en aquell que  
Lv 27,13  ’l presentarà, afagirà-hy sobra  la estima la quinta part. 14 »L’hom si  
Lv 27,13  afagirà-hy sobra la estima  la quinta part. 14 »L’hom si prometrà la  
Lv 27,14 quinta part. 14 »L’hom si prometrà  la sua casa e santifiquar-la al Senyor,  
Lv 27,14  la sua casa e santifiquar- la al Senyor, considererà aquella lo  
Lv 27,15 venuda, 15 e ci lo qui hu ha promès  la volrà rembra, donarà la sinquena part  
Lv 27,15  ha promès la volrà rembra, donarà  la sinquena part de la estima desobre e  
Lv 27,15  rembra, donarà la sinquena part de  la estima desobre e haurà la casa. 16 »Lo  
Lv 27,15  part de la estima desobre e haurà  la casa. 16 »Lo qual si camp de la sua  
Lv 27,16  la casa. 16 »Lo qual si camp de  la sua posseció prometrà e santifiquarà al 
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Lv 27,16  e santifiquarà al Senyor, segons  la mesura de la sament serà estimat lo  
Lv 27,16  al Senyor, segons la mesura de  la sament serà estimat lo preu: si XXX  
Lv 27,16  XXX mesures de ordi serà sembrada  la terra, per XL sicles de argent serà  
Lv 27,18 de algun temps, llevarà lo sacerdot  la picúnia segons los ayns que restats són 
Lv 27,19  que havia promès, afagir-hi-ha  la sinquena part de la picúnia estimada e  
Lv 27,19  -hi-ha la sinquena part de  la picúnia estimada e poceyrà aquell; 20 e 
Lv 27,21  santificat serà al Senyor, e  la poceció santificada se pertayn als  
Lv 27,22  22 »Si lo camp comprat e no de  la poceció dels mayors serà santificat al  
Lv 27,27 ’l aquell qui’l presentarà segons  la estimació sua, e anedir-hi-ha la  
Lv 27,27  estimació sua, e anedir-hi-ha  la sinquena part del preu. E si rembra no  
Lv 27,30  de mort morrà. 30 »Tots delmes de  la terra, [*] dels blats, vulles dels  
Lv 27,31  los seus delmes, anadir-hi-ha  la quinta part de aquells. 32 Tots los  
Lv 27,32  e de ovelles e de cabra que sots  la verga de pastor passen, tot quant dehè  
Ex 15,2 mar lo cavall ab son cavalcador. 2  La mia forteleza e la mia lahor és en  
Ex 15,8  furor són ajustades les aygües.  La ona decorrech e estech, als abizos  
Ex 28,17  en ell IIII órdens de pedres.  La primera sarà de pedres sardis e de  
Ex 33,14  gent. 14 E dix nostra Senyor:  –La mia faç irà devant tu, e rapòs donaré  
Lv 6,21  matí e la miytat per lo vespra. 21  La qual fragiran en paella ab oli, e  
Lv 14,45  en aquella, la casa és inmunda. 45  La qual mantinent sia destrovida e les  
Lv 17,14  per ço he dit als fills de Ysrael:  La sanch de tota carn no mengereu, car la  
Lv 18,7  de ella. Yo sóm lo Senyor. 7  »La llegeza de ton para ne la llegeza de  
Lv 18,8  No descobriràs la sua llegesa. 8  »La llegeza de la muller de ton para no  
Lv 18,9  car llegeza de ton pare és. 9  »La legeza de ta germana de part de para o 
Lv 18,10  engendrade, no la descobriràs. 10  »La llegeza de la filla [*] o néta de part 
Lv 18,11  car verguonya tua és. 11  »La verguonya de la filla de la muller de  
Lv 18,13  no la descobriràs. 12 [*] 13  »La verguonya de la germana de ta mara no  
Lv 18,14  que carn de te mara és. 14  »La verguonya de ton oncla germà de ta  
Lv 18,15  senguinitat ab tu és conjunta. 15  »La verguonya de ta nora no la  
Lv 18,17  car verguonya és de ton germà. 17  »La verguonya de la germana de ta muller e 
Lv 18,18  és de consanguinitat. 18  »La germane de ta muller en la casa de les 
Lv 18,23  ne t’enllegiràs ab ella.  La dona no’s sotsmetrà a dengun animal ni 
Lv 19,19  ’l sembraràs de diverses llevors.  La vestadura [*] de II fils és texide no  
Lv 20,4  e haurà poluÿt lo meu nom sant. 4  La qual cosa, si lo pobble de la terra  
Lv 20,16  de mort muyra; la bístia matau. 16  »La fembra qui’s sotmetrà a qualsevol  
Lv 20,19 amendozos d’enmig de son pobla. 19  »La llegesa de ta tia de part de para ni  
Lv 21,9  [*] qui santifique a vosaltres. 9  »La filla del sacerdot si serà trobade ab  
Lv 25,20  tament †sumptuositat† de nengú. 20  La qual cosa si direu: “Què mengerem en lo 
Lv 25,23  nasquen, mengereu les velles. 23  »La terra de sert no’s vendrà a  
Lv 25,37  viura lo teu frara envers tu. 37  La tua picúnia no donaràs a ell ab uzura,  
Lv 26,14  perquè caminàceu tots drets. 14  »La qual cosa si no oirets ni fareu tots  
Lv 26,39  terra batallívol vos consumrà. 39  La qual cosa si de aquests nenguns na  
Lv 27,19  e serà rellevat del preu. 19  La qual cosa si volrà rembra aquell lo  
Lv 27,27  vulles ovella, serà del Senyor. 27  La qual cosa si és animal inmunda,  
Ex 36,24  que’s junyís una a cascun cantó,  là on terminave la encastadura. 25 E de la 
Lv 14,13  Déu. 13 E deguollarà l’enyell  là on solen deguollar la oferta per lo  
Ex 15,15  prengueren grans dolors. 15  Ladonchs los prínseps de Edom foren  
Ex 15,2  2 La mia forteleza e la mia  lahor és en nostre Senyor. Ell és fet a  
Ex 9,23  e pedruscade e descuriments de  lamps sobre la terra. Ploch nostre Senyor  
Ex 20,18  lo poble ohí les veus e veya los  lamps e oÿa les veus de la botzina e veya  
Ex 28,38  e’n totes ses ofertes. E serà la  landa tots temps en lo seu front per ço  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

519 
 

Ex 40,4  E lo canalobra astarà ab les sues  làntees aquí. 5 E l’altar del perfum  
Ex 28,12 encastaràs en aur [*]. 12 E posar- las-has sobre les spatlles de l’ephot,  
Ex 29,31 lo moltó de la consagració e couràs  las suas carns en lloch sant, 32 les quals 
Lv 15,6 siurà allà on ell ha segut, llevarà  las sues vestedures, e ell, llevat en  
Ex 25,12  la arca: II sercles sien en la un  lats, e II, en l’altre. 13 E feràs barres 
Lv 5,4  4 »Ànima qui jurarà e mourà sos  lavis a mantir o a mal o a bé, e en aquell 
Ex 4,1  e dix: –No creuran a mi ne oyran  le mia veu, e diran: “No aparech a tu  
Ex 4,3  3 E dix nostre Senyor: –Gita- le en terra. E ell le hy gità e tornà  
Ex 4,3  Senyor: –Gita-le en terra. E ell  le hy gità e tornà colobra, e fogí Moysèn  
Ex 4,6 Senyor: –Mit te mà en ton si. E com  le hy hach meza, trach-le’n massella  
Ex 4,6  si. E com le hy hach meza, trach- le’n massella blanca com a neu. 7 E dix- 
Ex 4,7  –Torna la mà en ton si. E tornà- le-hy e trach-le’n sane axí com s’  
Ex 4,7 ton si. E tornà-le-hy e trach- le’n sane axí com s’era debans. 8 –E  
Ex 5,7  rostoll en les mesces, e al bosch  le lenya; 8 e ajustats sobra ells e no’ls 
Ex 6,8  agipcians, 8 e aportaré a vós a  le terra sobra la qual yo llevé la mia mà  
Ex 9,22  hòmens e sobre les bèstias e sobra  le herba del camp, e en tota la terra de  
Ex 9,25  en los camps, de l’home tro a  le bèstia, ferí la pedruscade, e tota la  
Ex 10,5  e menyaran tot so que és [*] a  le padruscade, e rauran tots los arbres  
Ex 10,12  mengen tota la herba que romàs a  le pedruscade. 13 E estès la sua verga  
Ex 10,15 poms dels arbres e tot ço [*] que a  le padruscade era romàs, en los arbres e  
Ex 11,5  5 e morran tots los primés nats a  le terra de Egipte, del primer nat de  
Ex 11,7  no morrà un ca, de l’home entrò a  le bèstia, per ço que sàpien [*] quants  
Ex 12,12 terra de Agipte, de l’home entrò a  le bèstia, e en tots los déus de Agipte  
Ex 14,2  aquell castell passarets sobre  le mar. 3 Cor Farahó perlarà sobre los  
Ex 14,19  -ce l’àngel de Déu qui guihave  le posade de Ysrael, e anà detràs ells, ab 
Ex 14,22  sech, e era la mar axí com a mur a  le destre de aquells e a le sinestra. 23 E 
Ex 14,22  a mur a le destre de aquells e a  le sinestra. 23 E los agipcians perseguien 
Ex 18,20 la via per la qual deguen entrar, e  le obre que deguen fer. 21 Donchs, triha  
Ex 19,3  del munt, e dix: –Açò diràs a  le casa de Jacob, e anunciaràs açò a le  
Ex 19,3  casa de Jacob, e anunciaràs açò a  le case de Ysrael: 4 “Vós mateix havets  
Ex 19,17  de l’albergade, e estigueren a  le reÿl del munt. 18 E tot lo munt [*]  
Ex 20,21  de lluny, e Moysèn se acostà a  le calige en què era Déu. 22 E dix Déu a  
Ex 21,6 ell devant lo jutge, e acost-se a  le porte [*], e puys forat-li la orella  
Ex 21,10  10 E si pendrà altre, servesque a  le masipa ses núpcies e sos vestiments, e  
Ex 22,15  si serà llogade per preu a  le sua obra. 16 »Si algú forcerà verja  
Ex 22,17  muller. 17 E si lo para d’ella no  le hy volrà donar per muller, deu-li  
Ex 23,16  te obra que senbraràs del camp. »E  le festa qui és en l’aximent de l’ayn,  
Ex 23,31 teus térmens de la Mar Roja entrò a  le mar dels palestins, e del desert entrò  
Ex 25,6  e fusts de setim, 6 e oli a  le llumanària e a le cuyna, e coses  
Ex 25,6  setim, 6 e oli a le llumanària e a  le cuyna, e coses odorans e ungüents e  
Ex 25,9  los vaxells, farets axí aquell a  le sua cultura. 10 »Arque de fust de setim 
Ex 26,36  tremuntana. 36 »E faràs cubertor a  le porta de la tenda, per un hom entra en  
Ex 27,5  de l’altar, e serà la ret entrò a  le meytat de l’altar. 6 E faràs barres a  
Ex 33,1  a Abram, Ysach e Jacob, dient: “A  le tua sament daré aquella.” 2 E daré’t  
Ex 33,11 son amich. E com ell s’entornave a  le posade, son ministre Jozuè, fill de  
Ex 34,35  -sa, e com perlava ab ells, ell  le’s cobria. 35,Tit Capítol XXXVI 1  
Ex 35,15  e lo cubertor de la porta a  le porta del tabernacla, 16 e la ara de l’ 
Ex 36,6 axí fou sessat que no ofarien pus a  le obra, 7 cor ço que era ofarit bastava e 
Ex 37,25  net I quintar. 25 E féu un altar a  le timiama, de fust de sethim, e havia de  
Ex 38,8  de les fembres qui estiguessen a  le porta del tabernaccla, a le entrade. 9  
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Ex 38,8  a le porta del tabernaccla, a  le entrade. 9 E [*] era la tenda en la  
Lv 1,16  e la ploma fora de l’altar, e  le plage de orient, en lo loch on solen  
Lv 4,4  al Senyor. 4 E aquell aportarà a  le porta del tabernacla del testimoni  
Lv 4,14  per lo peccat. E aporten aquell a  le porta del tabernacla, 15 e posen los  
Lv 4,18  l’altar dels holocausts, qui és a  le porta del tabernacla del testimoni. 19  
Lv 6,3  o li’n farà alguna colúmpnia, 3 o  le hy metrà en cosa perduda o le hy  
Lv 6,3  3 o le hy metrà en cosa perduda o  le hy salerà, o en totes aquestes maneres  
Lv 7,21  toquerà la sutzura de l’home o de  le bèstia o la cosa de l’homa qui  
Lv 8,3  alís, 3 e ajustaràs tot lo pobla a  le porta [*]. 4 [*] defora, 5 e dix:  
Lv 10,18 E no fo aduyta la sanch de aquell a  le santadat, e vós deguérets menyar ella  
Lv 12,6  de coloma o de tortra per peccat a  le porta del tabernaccla del testimoni e  
Lv 13,50 sia mostrat al secerdot. 50 Lo qual  le tenga per VII dies, 51 e en lo VII dia  
Lv 14,11  totes aquestes coses devant Déu, a  le porta del tabernaccla del testimoni, 12 
Lv 15,14  coloms, e devant Déu ell vendrà a  le porta del tabernacla del testimoni e  
Lv 15,29  II tortres o II polls de coloms a  le porta del tabernacla del testimoni, 30  
Lv 16,7  astar los II cabrits devant Déu a  le porte del tabernaccla del testimoni, 8  
Lv 16,32  untat serà en lo qual haurà untade  le mà per ço que servesqua axí com a  
Lv 17,4  la albergada, 4 e no hu oferrà a  le porte del tabernaccla per oferta a Déu, 
Lv 17,5  ço que sia santificat Déu devant a  le porta del tabernaccla del testimoni; e  
Lv 17,9  o sacrifici 9 e no hu aporterà a  le porta del tabernaccla per ço que ofira  
Lv 18,3  custuma de la regió de Canahan, a  le qual yo dech metra a vosaltres, no  
Lv 18,19 verguonya encara ella vivent. 19 »A  le dona qui ha de sa flor no t’acostaràs, 
Lv 19,9 de la tua terra, no segueràs fins a  le terra ni les spigues romanens no  
Lv 19,10  romanens no colliràs, 10 ni en  le tua vinya los reÿms ne los grans cahens 
Lv 19,21  lo seu delicta ofira al Senyor a  le porta del tabernaccla del testimoni I  
Lv 20,2  si nengú darà da sa sament a  le ýdola de Maloch, de mort morrà; lo  
Lv 21,23  lo vel no entra ni s’acost a  le are, car màcula ha e ensutzar no deu lo 
Lv 22,13  e sens fills, tornada serà a  le case de son para axí com de poquesa  
Lv 25,10  jubileu, [*] e cadescú retornarà a  le companya primera, 11 car jubileu és. E  
Lv 25,41  n’exirà ab sos fills e tornerà a  le sua generació e posseció de sos pares,  
Lv 26,34  destrovides. 34 »Llavors plauran a  le terra los llurs disaptes en tots los  
Lv 27,3  ayns, donarà L sicles de argent a  le mesura del santuari; 4 e si és fembra,  
Ex 12,40  aÿnar ço que’ls era master. 40  Le estade que’ls fills de Ysrael faeren  
Lv 25,10  terra. 10 E santificaràs l’ayn  Lè, e apellar-l’has Remició a tots los  
Lv 18,9  car llegeza de ton pare és. 9 »La  legeza de ta germana de part de para o de  
Lv 20,18 sa porgació e haurà descuberta llur  legeza e ella haurà uberta la font de la  
Ex 10,12  mà sobra la terra de Agipta, a les  legostes que pugen sobre ella, e que  
Ex 9,28  los trons e la pedra, per ço que  leix anar vós e que en nenguna manera d’  
Ex 21,26 o de sa serva e destrovirà ell, los  leix anar franchs per l’uy que’ls haurà  
Ex 4,10  la bocha, e só tart de bocha e de  lengua. 11 E dix Déu a ell: –Qui féu la  
Lv 26,10  velles, sobrevinent les novelles,  lensar-les-heu. 11 Posaré lo meu  
Ex 5,7  en les mesces, e al bosch le  lenya; 8 e ajustats sobra ells e no’ls  
Ex 35,24  aram, tot ho ofariren a Déu, e tot  lenyam de setim per fer diverses obres. 25 
Lv 13,9  si a ell serà vist. 9 »E plagua de  lepra si serà en home, amèn-lo [*] al  
Lv 13,15  no nèdeus, cor la carn viva e la  leprosia s’escampa, no nèdea és. 16 E ci  
Ex 1,5  Gaad, Asser. 5 E foren totes  les ànimes que hy entraren de la cuxa de  
Ex 1,15  de Egipta a IIs juÿes madrines –de  les quals la una havia nom Siporà e l’  
Ex 1,16 elles: –Com vós llevarets infants a  les juÿes en temps de lur parir, si serà  
Ex 1,17  és famella, restaurats-la. 17 E  les fembres taméran nostro Senyor e no  
Ex 1,18  los infants. 18 E lo rey féu- les-sa venir e dix: –Per què és açò que  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

521 
 

Ex 1,19 –Les fembres hebrees no són axí con  les egepcianes, cor elles matexes ho saben 
Ex 1,20 és fet per elles. 20 E féu Déu bé a  les madrines, e muntiplicà lo poble, e  
Ex 1,21  molt confortats. 21 E per ço con  les madrines tameren Déu, adificà a elles  
Ex 2,7  –Yré e cridaré a tu una fembra de  les hebrees que pugua nodrir a tu aquest  
Ex 2,16  senyor de Median havia VII filles,  les quals vinguéran al pou per pohar aygua 
Ex 2,16  al pou per pohar aygua e unplir  les picas per abeurar lo bestiar de lur  
Ex 2,17  los pastors e manasaren- les. E llevà’s Moysès e defançà les  
Ex 2,17 -les. E llevà’s Moysès e defançà  les infantes e abeurà les ovelles. 18 E  
Ex 2,17  e defançà les infantes e abeurà  les ovelles. 18 E com elles foren tornades 
Ex 2,19  –Un homa agepcià nos ha defeses de  les mans dels pastors, e encara pohà a nós 
Ex 3,1  III 1 E Moysès gordava e pexia  les ovelles de Ytró son sogra, sacerdot de 
Ex 3,7  de aquells qui’ls opremien en  les lurs obres. 8 E yo sé la lur dolor, e  
Ex 3,16  Vezitant vesita a vós, e viu totes  les coses que són sdevengudes a vós en  
Ex 3,20  mà, e percudiré a Agipta an totes  les mies maravelles qui són fahedores  
Ex 3,22  e posarets açò sobra los fills e  les filles vostres, e despullarets Agipta. 
Ex 4,9 del flum e gita-la en la terra, e  les aygües que pendràs del flum seran  
Ex 4,28  lo. 28 E racomtà-li Moysèn totes  les paraules del Senyor per les quals  
Ex 4,28  totes les paraules del Senyor per  les quals tramatia ell, e los senyals que  
Ex 4,30  Yraell. 30 E dix-los Aron totes  les paraules que nostre Senyor havia  
Ex 5,5  ell si donàvets a ell repòs de  les obres. 6 E menà en aquel di’a lo  
Ex 5,7  per mesclar-la ab lo brach de  les rajolles, ne llenya per coura-les  
Ex 5,7 les rajolles, ne llenya per coura- les axí com debans faÿets, mas que ells  
Ex 5,7 que ells vajen cullir lo rostoll en  les mesces, e al bosch le lenya; 8 e  
Ex 5,9  obrant e opromuts, e conplèsquan  les obres, e no’s raposen per peraules  
Ex 5,10  10 E axiren los sobreposats de  les obres [*] e diguéran al poble: –Axí ha 
Ex 5,13  rostoll. 13 E los sobreposats de  les obres los manesaven dient: –Complits  
Ex 5,18  retets segons custuma lo nombra de  les rajoles 19 [*] per cascun dia. 20 E  
Ex 6,9 sóm Senyor.” 9 E contà Moysèn totes  les peraules aquestes als fills de Yraell, 
Ex 6,14  14 E aquests són los prínceps de  les casades per companyes sues. Ffills de  
Ex 6,19  foren los perentats de Lleví per  les sues companyes. 20 E pres Amram muller 
Ex 6,25  Aron, sacerdot, pres per muller de  les filles de Putiel, la qual parí a ell  
Ex 6,25  Fineàs. E aquests són prínceps de  les companyes dels llevins e lus  
Ex 6,29  a Farahó, rey de Agipta, totes  les coses que yo parle a tu. 30 E dix  
Ex 7,2  ton perler. 2 Tu perlaràs totes  les paraules que yo man a tu, e Aron ton  
Ex 7,15  15 Vé a ell al matí, e axiràs a  les aygües e steràs encontre ell a la riba 
Ex 7,17 fir ab la verga qui és en la mia mà  les aygües del flum, e torneran en sanch,  
Ex 7,18  lo flum morran; seran conpodrides  les aygües e serà aflagit Agipta bavent  
Ex 7,18 aygües e serà aflagit Agipta bavent  les aygües del flum.” 19 E dix Déu a  
Ex 7,19  la verga e stin la tua mà sobre  les aygües de Agipte e sobra los flums de  
Ex 7,19  e los estanys e tots los lochs de  les aygües, per ço que tornen en sanch e  
Ex 7,20  manat Déu, e llevà la verga e farí  les aygües del flum devant Farahó e devant 
Ex 8,3  poble, e en los teus fronts, e en  les tues relíquies dels teus menjars, 4 e  
Ex 8,4  a ton pobla e a tos serfs entraran  les granotes.” 5 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 8,6  Agipta.” 6 E stès la mà Aron sobre  les aygües de Agipte, e puyaren les  
Ex 8,6  les aygües de Agipte, e puyaren  les granotes e cobriren tota la terra de  
Ex 8,8  –Preguats lo Senyor que tolgue  les granotes de mi e de mon poble, e yo  
Ex 8,9 per ton poble per ço que pertèsquan  les granotes de tu e de la tua casa; mas  
Ex 8,11  Déu nostre, 11 e pertir-s’han  les granotes de tu e de la tua casa, e  
Ex 8,12  nostre Senyor per lo sonament de  les granotes que havia dit a Faraó. 13 E  
Ex 8,13  paraula de Moysèn, e foren mortes  les granotes de les cases e de les viles e 
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Ex 8,13  e foren mortes les granotes de  les cases e de les viles e dels camps, 14  
Ex 8,13  les granotes de les cases e de  les viles e dels camps, 14 e ajustaren-  
Ex 8,14  e dels camps, 14 e ajustaren- les en diversos munts, e la terra compodrí 
Ex 8,14  munts, e la terra compodrí- les. 15 E viu Faraó que dat li era rapòs;  
Ex 8,18  los poys axí en los hòmens com en  les bèsties. 19 E digueren los encantadors 
Ex 8,20  e està devant Farahó, e axiràs a  les aygües e diràs a ell: “Açò diu Déu:  
Ex 8,21  serfs e a tos pobles, e en totes  les tues cases, tot llinatges de mosques  
Ex 8,21  llinatges de mosques [*] en totes  les universes terres com ells seran. 22 En 
Ex 8,22  és lo meu poble, cor no hy seran  les mosques, per ço que tu conegues que yo 
Ex 8,26  –No’s pot axí fer †menys de totes  les obres† dels agipcians adorarem e  
Ex 8,29  e adoraré nostre Senyor que tolgue  les mosques a Farahó e a sos serfs e a son 
Ex 8,31 segons la peraule de aquel, e tolch  les mosques a Farahó e a sos servidors e a 
Ex 9,3  pastelència sobre [*] los bous e  les ovelles.” 4 E féu Déu grans maravelles 
Ex 9,4  4 E féu Déu grans maravelles entre  les possecions de Ysrael e les possecions  
Ex 9,4  entre les possecions de Ysrael e  les possecions dels agipcians, axí que no  
Ex 9,9  e serà sobre los hòmens e sobre  les bèsties de tota la universa terra de  
Ex 9,10  en tots los hòmens e en totes  les bèsties. 11 E no poguéran los  
Ex 9,14  cor en esta vegade trematré totes  les mies plagues sobre lo teu cor, e sobre 
Ex 9,22 de Agipte, sobre los hòmens e sobre  les bèstias e sobra le herba del camp, e  
Ex 9,29 yo saré axit de la ciutat, estendré  les mies mans a nostre Senyor, e cessaran  
Ex 10,2  en ell, 2 e que tu ho contes en  les orelles dels fills de Yrael. E de  
Ex 10,4  yo aduré [*] de terra llegosta en  les tues cases, 5 enaxí que cobriran tota  
Ex 10,6  ’s fan en los camps, 6 e umpliran  les cases tues e de tos serfs e de tots  
Ex 10,12  tua mà sobra la terra de Agipta, a  les legostes que pugen sobre ella, e que  
Ex 10,14  terra de Agipte, e foren en totes  les fins dels agipcians sens tot nombre,  
Ex 10,19  axí que no’n romàs nengú en totes  les fins de Agipta. 20 E endurahí nostre  
Ex 11,2  que parle cascú ab son amich, e  les fembres a lurs veÿnes, que’ls presten 
Ex 11,5 la mola, e tots los primers nats de  les bèsties. 6 E serà gran clamor en tota  
Ex 12,4  la sua casa, segons lo nombre de  les ànimes que sien sofacients a menyar l’ 
Ex 12,5  e pendrets ell dels moltons e de  les ovelles. 6 E servats-los entrò al  
Ex 12,8  d’on menyaran ell. 8 E menyarets  les carns en aquella nit, rostides a foch, 
Ex 12,13  la sanch a vós en senyal sobra  les cases que vós sots aquí, e veuré la  
Ex 12,14  aquest dia en feste a Déu en  les vostres generacions, en fur de segla.  
Ex 12,15  en lo primer dia no serà llevat en  les vostres cases, e aquella ànima serà  
Ex 12,19  VII dies llevat no sia trobat en  les vostres cases. Aquell qui menyarà cosa 
Ex 12,23  no llexerà lo destroÿdor venir en  les vostres cases per farir-nos. 24 Tu  
Ex 12,27  és del Senyor, lo qual passà sobre  les cases dels fills de Ysrael en Agipte,  
Ex 12,27  en Agipte, farint los agipcians e  les nostres cases desliurants.” E encorbà  
Ex 12,29  de Agipte, del primer nat [*] de  les catives que éran en càrser, e tots los 
Ex 12,29  càrser, e tots los primers nats de  les bèsties. 30 E llevà’s Farahó de nits, 
Ex 12,42  los hòmens dels fills de Ysrael en  les lurs generacions. 43 E dix Déu a  
Ex 12,51  de Ysrael de terra de Agipte per  les sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1 E  
Ex 13,2  de Ysrael, axí dels hòmens com de  les bèsties, cor meus són tots. 3 E dix  
Ex 13,7  ab tu nenguna cosa llevade ne en  les tues encontrades. 8 E recomtats [*] en 
Ex 13,12 tots aquells qui són primer nats en  les tues ovelles, en qualquequal hauràs  
Ex 13,15  dels hòmens entrò al primer nat de  les bèsties. E per amor de açò yo  
Ex 14,7  anaven hòmens combatadors, e totes  les altres carretes de Agipte a obs de la  
Ex 14,9 mar, e tots los cavalquants e totes  les carretes de Feraó e tota la universa  
Ex 14,13  –No us temats. Estats e veyats  les marevelles de nostre Senyor les quals  
Ex 14,13  les marevelles de nostre Senyor  les quals farà vuy, car aquests agipcians  
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Ex 14,17 Farahó, e en tota la sua host, e en  les sues carretes, e en los seus cavalls.  
Ex 14,21  nit, e mès la mar en sech. E foren  les aygües depertides, 22 e intraren los  
Ex 14,23  los cavelquants de Farahó e totes  les carretes intraren per mig de la mar.  
Ex 14,25  dels agipcians, 25 ço és, [*] de  les carretes, e aportà-les en la  
Ex 14,25 és, [*] de les carretes, e aportà- les en la pregoneza. E diguéran adonchs  
Ex 14,26  tua mà sobre la mar, e retornaran  les aygües [*]. 27 [*] en lur loch. E los  
Ex 14,27  fogir, e aconsaguiren-los  les aygües e somorgolaren-los. 28 E  
Ex 14,28 somorgolaren-los. 28 E ratornaren  les aygües e cobriren les carretes e tota  
Ex 14,28  E ratornaren les aygües e cobriren  les carretes e tota la cavallaria e la  
Ex 14,29  de Ysrael paseren [*] en sech, e  les aygües éran a ells axí com a mur a  
Ex 15,4  e son nom és Totpoderós. 4 Car  les carretes de Farahó e tota la sua host  
Ex 15,8  de la tua furor són ajustades  les aygües. La ona decorrech e estech, als 
Ex 15,10 ells són somorgolats com a plom en  les aygües grans. 11 Ssenyor, ¿qual dels  
Ex 15,17  lo teu santuari al qual formaren  les tues mans. 18 Lo Senyor regnarà per  
Ex 15,19 en la mar, e ratornaren demunt ells  les aygües de la mar, e los fills de  
Ex 15,20 la mà, e profetitzà. E axiren totes  les fembres aprés de ella ab tenborets e  
Ex 15,23  en Maroch, e no poguéran beura  les aygües de Maroch per ço com éran  
Ex 15,25  fust; lo qual, com l’hach mès en  les aygües, les aygües tornaren dolces. E  
Ex 15,25  com l’hach mès en les aygües,  les aygües tornaren dolces. E aquí ordonà  
Ex 15,27  e LXX palmes, e posaren aquí sobre  les aygües. 16,Tit Capítol XVII 1 E  
Ex 16,3 la terra de Agipte, on sèyhem sobre  les olles de les carns e menyàvem pa en  
Ex 16,3  on sèyhem sobre les olles de  les carns e menyàvem pa en sadollament.  
Ex 16,16 per cascun cap; segons lo nombre de  les vostres ànimes que habiten en lo  
Ex 16,33  devant nostre Senyor per estojar a  les vostres generacions. 34 E féu Aron axí 
Ex 16,35  menyaren entrò que vingueren a  les fins de la terra de Canahan. 36 E lo  
Ex 17,1  de Ysrael [*] desert de Sín per  les sues albergades, segons la paraule de  
Ex 17,11  del coll. 11 E com Moysèn llevave  les mans, Irael vensia, e com bexave la  
Ex 17,12 bexave la mà, Amalech sobrave. 12 E  les mans de Moysèn éran faxugues, e  
Ex 17,12  e prenguéran pedres e portaren- les dejús ell, e ell seya, e Aron e Hur  
Ex 17,12  e ell seya, e Aron e Hur sofarien  les mans, un deçà e altre dellà. E foren  
Ex 17,14  en lo libra, e lliure-lo en  les orelles de Josuè. Yo deliré la memòria 
Ex 18,18 lo poble aquest que ab tu és. Ultre  les tues virtuts és aquest negosi, e  
Ex 18,22  quals jutgen lo poble tostemps, e  les coses mayors a què no poran dar  
Ex 18,22  recomteran a tu, e ells jutgeran  les coses menors; e serà lleugera cosa a  
Ex 19,6  e gent sante.” Aquestes són  les paraules que perlaràs als fills de  
Ex 19,7  nats del poble, e dix-los totes  les peraules que havia dites Déu que  
Ex 19,12  no puyets al munt ne us acostets a  les sues fins, cor tot hom qui tocarà al  
Ex 20,1  Capítol XXI 1 E perlà Déu totes  les paraules aquestes e dix: 2 –Yo són lo  
Ex 20,5  ton Déu, fort e gelós, qui vesit  les iniquitats dels pares en los fills en  
Ex 20,11  lo cel e la terra e la mar e totes  les coses que hy són, e reposà en lo VII  
Ex 20,18  equels sia. 18 E tot lo poble ohí  les veus e veya los lamps e oÿa les veus  
Ex 20,18 ohí les veus e veya los lamps e oÿa  les veus de la botzina e veya lo munt  
Ex 21,13  perseguit mas desliurarà aquell en  les sues mans, meta’l hom en loch en lo  
Ex 21,19  enperò que satisface en aquell  les despezas, axí dels metges com del dan  
Ex 21,28 allapidat lo bou e no sien menyades  les sues carns, e lo senyor del bou serà  
Ex 22,17  dot lo qual han custumat de pendre  les vèrgens. 18 »Metzinés no llexeràs  
Ex 22,31  sants sarets a mi, e no menjarets  les carns qui seran mortes per altres  
Ex 22,31  per altres bèsties, mas gitar- les-hets als cans. 23,Tit Capítol XXIIII 
Ex 23,8  cor axorben los savis e fan torçre  les peraules dels justs. 9 »No faces  
Ex 23,11  e ço que hy romendrà menjaran  les bèsties del camp; e açò matex faràs de 
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Ex 23,24  ans los destrohiràs e trencaràs  les imatges de aquells. 25 Servirets al  
Ex 23,29  en dasert, per ço que no crèsquan  les bèsties contre tu; 30 poch a poch  
Ex 23,31 desert entrò al flum. E lliuraré en  les vostres mans los habitadors de la  
Ex 24,3  Moysèn e recomtà al poble totes  les peraules del Senyor, e encare los  
Ex 24,3  lo poble tots a una veu: –Totes  les paraules que nostre Senyor ha perlades 
Ex 24,14  nexaran castions, recomtats- les a ells. 15 E con pujàs Moysèn, cobrí  
Ex 25,2  fills de Ysrael que aporten a mi  les promícies de tots los hòmens, e de  
Ex 25,3  pendràs aquelles. 3 E aquestes són  les coses que pendrà: dinés, aur e argent, 
Ex 25,15  serà aportade la arque; 15 e seran  les barres en los sercles o anells, e null 
Ex 25,15  sercles o anells, e null temps no  les trauràs d’ells. 16 E posaràs en la  
Ex 25,22  a tu desobre la claustre, dintre  les II ales dels xerobins qui seran sobre  
Ex 25,22 sobre la archa del testament, totes  les coses que yo manaré a tu e als fills  
Ex 25,28 ço que puguen portar la taula. 28 E  les barres sien fetes de fust de setim e  
Ex 25,33  de llir. E aqueste serà la obra de  les VI canes del canelobra, ço és, que  
Ex 25,35  en ells poms e flos, 35 e [*] sots  les II astes en III lochs, que són ensemps 
Ex 25,39  ensencés sien d’or net. 39 Totes  les eynes aquestes sien en pes de un  
Ex 26,2 e la empleza, de IIII colzes. Totes  les cortines seran de una matexa masura. 3 
Ex 26,3  V cortines seran juntes ensemps, e  les altres V seran atrecí juntes ensemps.  
Ex 26,4  en lo llats e en la sumitat de  les cortines per ço que hom les pugua  
Ex 26,4  de les cortines per ço que hom  les pugua ajustar ensemps. 5 En cascuna  
Ex 26,6  L guanxos d’or ab què junyiràs  les cortines cade una a sa par, e axí serà 
Ex 26,8  XII cortines, 8 la una de  les quals haurà XXX colzes de llonch e  
Ex 26,8  e de aquesta mesura seran totes  les altres. 9 E junyir-les-has de V en 
Ex 26,9  totes les altres. 9 E junyir- les-has de V en V, enaxí que la VI sia  
Ex 26,11  11 E faràs L sivelles de aram, ab  les quals se junyiran les anses o bagues,  
Ex 26,11  de aram, ab les quals se junyiran  les anses o bagues, e que sia feta una [*] 
Ex 26,12  totes. 12 E açò que sobre serà en  les cortines que cobriran en lo traginat,  
Ex 26,13  la altre part, e ço que sobrerà de  les cortines de llongueza, de cascuna part 
Ex 26,15  de pells de bochs. 15 »E faràs  les taules stants devant lo tebernacla de  
Ex 26,18  manera se puguen ajunyir totes, 18  les quals sien XX en lo llats de migjorn.  
Ex 26,19 19 E faràs XL colones de argent, de  les quals metràs IIs desots cascuna taula  
Ex 26,24  ab l’altre ab tornets d’or, e  les IIs taules qui en los anglas són  
Ex 26,26 de fust de sethim V, per tenir ferm  les taules de la un llats del tabernacle  
Ex 26,29  anells faràs d’or, per los quals  les barres contenguen les taules, les  
Ex 26,29 per los quals les barres contenguen  les taules, les quals sien cubertes de  
Ex 26,29  les barres contenguen les taules,  les quals sien cubertes de llate de or. 30 
Ex 26,32  IIII colones de fust de setim,  les quals seran cubertes d’or, e hauran  
Ex 26,37  d’or, e llurs caps d’or, e  les colones en què siuran seran de aram.  
Ex 27,2  e haurà III colzes d’alt. 2 E  les torres dels IIII angles seran cubertes 
Ex 27,6  a l’altar de fust de setim II,  les quals cobriràs de llaunes d’eram, 7 e 
Ex 27,7  de llaunes d’eram, 7 e metràs  les perxes per los dits anells, e seran  
Ex 27,7 perxes per los dits anells, e seran  les perxes o barres en II llats de l’  
Ex 27,10  colones ab llurs pilars d’aram, e  les colones seran cubertes de llata d’  
Ex 27,17 e llurs pilars, atretants. 17 Totes  les colones de la cort entorn seran  
Ex 27,19  llurs colones, d’aram. 19 E totes  les eynes del tabernacle [*] e tot ço que  
Ex 28,3  que facen vestadures a Aron, en  les quals sentificats aministren a mi. 4  
Ex 28,7  tortís, obra brodade, 7 de abdues  les spatlles juyens d’amdosos los  
Ex 28,11  d’antallador [*] entallaràs en  les pedres los noms dels fills de Ysrael,  
Ex 28,12  [*]. 12 E posar-las-has sobre  les spatlles de l’ephot, pedras de  
Ex 28,14  elles d’obre espessa, e daràs  les cadenes sobre los encastaments de les  
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Ex 28,14  cadenes sobre los encastaments de  les pedres. 15 »E faràs a l’hosen [*]  
Ex 28,21 en aur. 21 E hauran XII noms [*] en  les pedres, sengles noms en sengles, per  
Ex 28,24  23 e dos anells d’or [*]. 24 [*]  les junyiràs als anells qui són en los  
Ex 28,27  d’or e matràs-los sobra abdues  les espatlles desobra que raguorden contra 
Ex 28,34 magranes d’or e cascavells d’or e  les magranes atresí, e en altra tira haje  
Ex 28,38  sobra lo front de Aron, e portarà  les iniquitats d’equells qui offerran, e  
Ex 28,41  fills ab ell, e a tots consagraràs  les mans e sentificaràs a ells, e serviran 
Ex 28,42  e de lurs llonbles entrò a  les cuxes. 43 E usaran aquells Aron e sos  
Ex 29,9  setgla. E aprés que hauràs untades  les mans de aquell, 10 acostaràs lo [*]  
Ex 29,10  e Aron e sos fills posaran  les mans sobra lo cap de aquell. 11 E  
Ex 29,19  e sobra lo cap de aquell posaran  les mans Aron e sos fills, 20 e puys  
Ex 29,20  posar-n’has sobra lo tendrum de  les orelles [*] de sos fills, en la una de 
Ex 29,24  Totes aquestas cosas posaràs sobre  les mans de Aron e de sos fills, e  
Ex 29,29  qui oferen a nostro Senyor. 29 »E  les vesteduras santes de què usarà Aron,  
Ex 29,29 ço que en aquella unten e consagren  les mans d’aquells. 30 VII dies vesta  
Ex 29,32  las suas carns en lloch sant, 32  les quals menyaran Aron e sos fills, e los 
Ex 29,34  car sans són. 34 E si romendran de  les carns consagrades e dels pans entrò al 
Ex 29,35  cor santificats són. 35 »Totes  les coses que he manades a tu, faràs sobra 
Ex 29,35  e sos fills. VII dies consegreràs  les mans de aquells, 36 e lo vadell per  
Ex 29,41  lo matí, e faràs la oferta, segons  les coses que havem dites, en odor de  
Ex 29,42  Senyor e oferta perdurabla en  les vostres genaracions, a la porta del  
Ex 30,3  ell d’or net, axí dedins com per  les espatlles entorn d’ell e los corns, e 
Ex 30,5  faràs de fust de setim e cobrir- les-has d’or. 6 E posaràs, ell devant,  
Ex 30,7  perfumarà per lo matí; com pendrà  les llantes ensendrà aquell, 8 e com  
Ex 30,8  tostemps devant nostra Senyor en  les vostres generacions. 9 No posarets  
Ex 30,10 peccat, e perdonarà sobra aquell en  les vostres generacions. Sant dels sants  
Ex 30,12  lur nombra, daran cascú preu per  les sues ànimes a nostre Senyor, e no serà 
Ex 30,19  -se-n’ha Aron e sos fills  les mans e los peus 20 con deuran intrar  
Ex 30,27  seus, e lo candalobra e totes  les aÿnes, e l’altar de la tamiama 28 e  
Ex 30,28  e lo pitxell e lo bassí, e totes  les universes coses que pertanyen a lur  
Ex 30,29  29 E santifiquaràs totes  les coses, e seran sant de sans, e qui  
Ex 30,31  oli de untament sarà sant a mi en  les vostres generacions. 32 Carn de homa  
Ex 31,6  saviesa per ço que fessen totes  les coses que yo he manades a tu: 7 lo  
Ex 31,10  e’l pitxell e lo bací, 10 e  les vestadures sues santes en lo ministre  
Ex 31,10  ço que servèsquan en lur ofici en  les coses segrades, 11 e lo oli de la  
Ex 31,13  cor senyal és entra mi e vós en  les vostres generacions, per ço que  
Ex 32,2  2 E dix-los Aron: –Aportats-me  les orelleres [*] de les orelles de  
Ex 32,2 –Aportats-me les orelleres [*] de  les orelles de vostres mullers e de  
Ex 32,2  mullers e de vostres filles e de  les mullers de vostres fills. 3 E faéran- 
Ex 32,3  -ho axí lo pobbla, e aportaren  les orelleres a Aron. 4 E pres-ho de  
Ex 32,12  nostre poder, per auciura ells en  les montanyes e per delir-los en la  
Ex 32,13  la vostra sament axí com  les estelles del cel, e la terra aquella  
Ex 32,15  devallà Moysèn del munt portant  les IIs taules del testimoni en la mà,  
Ex 32,19  balls, e fonch molt irat, e gità  les taules e trenquà aquelles al peu del  
Ex 32,20  fon ben manut, e scampà-lo sobra  les aygües e donà les aygües a beura als  
Ex 32,20 scampà-lo sobra les aygües e donà  les aygües a beura als fills de Ysrael. 21 
Ex 32,29  29 E dix Moysèn: –Consagrats  les vostres mans vuy a nostra Senyor,  
Ex 34,1 a tu IIs taules de pedra aytals com  les primeras e escriu sobre les taules les 
Ex 34,1  com les primeras e escriu sobre  les taules les peraules que éran escrites  
Ex 34,1  primeras e escriu sobre les taules  les peraules que éran escrites en les  
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Ex 34,1  les peraules que éran escrites en  les taules que tranquest. 2 E està  
Ex 34,4 tallà II taules de pedra aytals com  les altres éran, e llevà’s de nits, e  
Ex 34,4  manat nostra Senyor, e portà ab si  les taules. 5 E com devellàs nostre Senyor 
Ex 34,7  tu per si és ignossent, qui rrets  les iniquitats dels pares en los fills e  
Ex 34,9 és de dura servitut, e tolràs-nos  les nostres iniquitats e nostres peccats,  
Ex 34,10  lo pobla aquest enmig del qual est  les obres del Senyor terribbla de les  
Ex 34,10  les obres del Senyor terribbla de  les quals són fahedor. 11 »Observa tot ço  
Ex 34,15  ab los lurs déus e adoraves  les ymatges de aquells, apellar-t’hia  
Ex 34,15  d’ells per ço que menyasses de  les coses sacrificades, 16 e pendries de  
Ex 34,22  a tu la festa de Sinquagesma en  les primícies de la seguada dels forments, 
Ex 34,24  Déu de Ysrael. 24 Com yo gitaré  les gens devant tu e axamplaré ton terma,  
Ex 34,27  a tu aquestes peraules, cor sobre  les peraules aquestes tallaré fermament ab 
Ex 34,28  pa ni bagué aygua, e escriví en  les taules les X peraules del fermament.  
Ex 34,28  aygua, e escriví en les taules  les X peraules del fermament. 29 E com  
Ex 34,29  del mont de Sinaý, tenia abdues  les taules del testament, e no sabia que  
Ex 34,31  axí Aron com los prínceps de  les sinaguogues. E com ell los perlàs, 32  
Ex 34,34  ab los fills de Ysrael totes  les coses que a ell éran manades, 35 cor  
Ex 35,1  Ysrael e dix a ells: –Aquestes són  les coses que mane nostro Senyor que  
Ex 35,5  Senyor dient: 5 “Triats de vós  les promícies al Senyor, de tota vostra  
Ex 35,13  13 e la taula e ses perxes e totes  les eynes, e los pans de proposició, 14 e  
Ex 35,17  [*], e lo pitxell e lo bací, 17 e  les curtines de la cort, e ses colones e  
Ex 35,18  pilar del portal de la cort, 18 e  les estaques del tabernacla e les estaques 
Ex 35,18  18 e les estaques del tabernacla e  les estaques de la cort e lurs cordes, 19  
Ex 35,21  ofariren de bona voluntat e devota  les promícies a nostre Senyor, a fer ço  
Ex 35,21 ne nesseçari a lur coltivament ni a  les santes vestidures. 22 E los hòmens e  
Ex 35,22  vestidures. 22 E los hòmens e  les fembres aportàran braçaleres e anells  
Ex 35,25  setim per fer diverses obres. 25 E  les fembres aportaren de bon cor jasins e  
Ex 35,29  a compondra. 29 Tots los hòmens e  les fembres ab pensa devota ofariren llurs 
Ex 36,9  †e capitells† e obra brodada, 9 de  les quals la un havia de llonch XXVIII  
Ex 36,9  e de ampla IIII colzes, e totes  les cortines éran de aquesta matexa  
Ex 36,10 sinch cortines la una a l’altra, e  les altres V ajunyí atrecí d’altra part.  
Ex 36,11  part. 11 E féu bagues blaves a  les vores de les cortines de cascun llats  
Ex 36,11  E féu bagues blaves a les vores de  les cortines de cascun llats en cascuna de 
Ex 36,13  d’or que passecen per orde per  les bagues de les cortines, que havien  
Ex 36,13 passecen per orde per les bagues de  les cortines, que havien cascuna L anses,  
Ex 36,16  éran de una matexa masura. 16 De  les quals ell junyí V a una part e VI a l’ 
Ex 36,17  en cascuna d’elles, L bagues en  les unes, e L en les altres, per ço que  
Ex 36,17 elles, L bagues en les unes, e L en  les altres, per ço que ensemps sa  
Ex 36,18  la tenda e que fos fet de totes  les XI una. 19 E féu cubertor a la tenda,  
Ex 36,20 aquestes de pells de boch. 20 E féu  les pots del tabernacla de fust de setim  
Ex 36,22  –uns tornets– havia en cascuna de  les posts per ço que’s junyís la una ab  
Ex 36,22  ab l’altra; e axí ho féu en totes  les taules del tabernaccla. 23 De les  
Ex 36,23  les taules del tabernaccla. 23 De  les quals n’havia XX de plage de migjorn  
Ex 36,24  colones d’argent, II a cascuna de  les posts, per ço que’s junyís una a  
Ex 36,29  angles del tabernaccla [*], 29  les quals éran juntes dalt tro a baix, e  
Ex 36,30  30 per ço que fosen VIII ensemps  les taules e que haguessen XVI colones de  
Ex 36,31  sethim, V per ço que contenguessen  les taules de lha un llats del  
Ex 36,33  altra barra qui passàs per mig de  les taules, de la un angla tro a l’altra. 
Ex 36,34  aquestes taules sien daurades, e  les colones, argentades, e los cercles  
Ex 36,34  per los quals puga esser portat ab  les barres, les quals atrecí dèvan esser  
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Ex 36,34  puga esser portat ab les barres,  les quals atrecí dèvan esser cubertes de  
Ex 36,38  pilars feren de aram†. 37 [*] 38 e  les colones [*] e cobrí-les totes d’or, 
Ex 36,38  [*] 38 e les colones [*] e cobrí- les totes d’or, e llurs fonaments, ço és, 
Ex 37,4  4 E féu barres de fust de setim,  les quals cobrí de or, 5 les quals passà  
Ex 37,5  de setim, les quals cobrí de or, 5  les quals passà per los anells qui éran en 
Ex 37,21  ab flos e ab lliris en cascú, 21 e  les flos éran sots los canons per III  
Ex 37,22  canons qui partexen [*] asta, 22 e  les flos d’equel canó mateix, e de tots  
Ex 37,28  que poguecen l’altar portar. 28 E  les barres féu de fust de sethim, e cobrí  
Ex 37,28  féu de fust de sethim, e cobrí- les de llata d’or. 29 E componé l’oli de 
Ex 38,5  anells [*] per los quals passacen  les perxes a portar l’altar, 6 les quals  
Ex 38,6  les perxes a portar l’altar, 6  les quals féu de fust de sethim e cobrí- 
Ex 38,6  féu de fust de sethim e cobrí- les de llaunes de aram, 7 e mès les perxes 
Ex 38,7  -les de llaunes de aram, 7 e mès  les perxes en los anells sobra lo llats de 
Ex 38,8  e lo bací de aram dels spills de  les fembres qui estiguessen a le porta del 
Ex 38,10  ab lurs fonaments, e los caps de  les colones e tots los corballons éran de  
Ex 38,11  devers tramuntana era la tenda ab  les colones e ab los fonaments e ab los  
Ex 38,11 e ab los fonaments e ab los caps de  les colones, tot era de una matexa mesura, 
Ex 38,11  tot era de una matexa mesura, e  les obres éran de matall. 12 E de la part  
Ex 38,12  reguordava devers occident foren  les cortines de L colzes, e X colones ab  
Ex 38,12  fonaments de aram, e los caps de  les colones éran [*] de argent. 13 E  
Ex 38,13  devers llavant éran de L colzes  les cortines, 14 e les colones de XV  
Ex 38,14 éran de L colzes les cortines, 14 e  les colones de XV colzes, III de llurs  
Ex 38,16  ab sos fonaments. 16 Atrecí totes  les tendes del tabernaccla féu texir de  
Ex 38,17  lli tortís, 17 e los fonaments de  les colones foren de aram, e les colones e 
Ex 38,17  de les colones foren de aram, e  les colones e llurs corballons foren [*]  
Ex 38,18 d’alt V, segons la mesura de totes  les altres coses de la tenda. 19 E lurs  
Ex 38,20  fonaments éran de aram, 20 e totes  les estaques del tabernacla e de la cort  
Ex 38,21 són segons lo manement de Moysèn en  les peraules dels llevins, per mà de  
Ex 38,22  fill de Aron, sacerdot, 22  les quals Beselehel, fill d’Urí, nét de  
Ex 38,26  de argent, dels quals foren fetes  les colones del sentuari e la intrade, on  
Ex 38,28 Mª e DCCLXXV foren fets los caps de  les colones, los quals foren vestits d’  
Ex 38,31  que pertanyen a son ús, 31 [*] ab  les estaques de la cort e de la sua  
Ex 39,1  quals fféran vestadures a Aron,  les quals portàs com aministraria en lo  
Ex 39,3  tellà †bragues† d’or, e cusiren- les ab fill qui fos entra blau e entra la  
Ex 39,3  brodade e’n poguessen cosir ab  les primes colós sots son regiment, 4 e II 
Ex 39,4  ajustades de cascun llats en  les sumitats, 5 [*] †cusent† de aquelles  
Ex 39,17  llats de l’hossen, 17 e donacen  les cadenes de cascun llats sobirà de l’  
Ex 39,18  II cadenes d’or, e devallaven per  les spatles avall, e junyían-se en lo  
Ex 39,23  de or munde que posaren entra  les magranes en l’estrema part de la  
Ex 39,24 entorn. 24 E los cascavells d’or e  les magranes axí ordonat aportave lo bisba 
Ex 39,32 ses eynes, axí com són corbayons, e  les taules e ses barres e ses colones e  
Ex 39,33  tints en roig e la cuberta de  les pells dells bochs, 34 e la claustra, e 
Ex 39,36  de proposició, 36 e lo canalobra e  les llàntees e totes ses eynes, e l’oli  
Ex 39,39  eynes, e lo pitxer e lo bassí, e  les cortines de la cort e ses colones e  
Ex 39,40 e ses staques e ses cordes, e totes  les eynes del servey del tabernacla, e la  
Ex 40,4  manades. E lo canalobra astarà ab  les sues làntees aquí. 5 E l’altar del  
Ex 40,11  d’ells, los vaxells seus e totes  les coses consagrades, per ço que sien  
Ex 40,13 seran llevats ab aygua, 13 portaran  les santes vestadures per ço que  
Ex 40,14  14 E féu Moysèn totes  les coses que li manà nostra Senyor. 15 E  
Ex 40,18  lo testimoni en l’arque, e mès  les perxes sobra la arque, e posà la  
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Ex 40,23  la part de tramuntana, 23 e ordonà  les llantes en llur orda, axí com nostre  
Lv 1,2  de vosaltres a nostre Senyor, de  les bèsties, dels bous e de les ovelles  
Lv 1,2  de les bèsties, dels bous e de  les ovelles sacrificarets vostres  
Lv 1,10  odor a nostra Senyor. 10 »E si de  les ovelles és son sacrifici, e de moltons 
Lv 1,16  orient, en lo loch on solen gitar  les sendres. 17 E no destrovirà les ales  
Lv 1,17  les sendres. 17 E no destrovirà  les ales de aquell, ne no ensetarà ne ab  
Lv 2,3  fills, e serà sant dels sants de  les ofertes de nostre Senyor. 4 »E con  
Lv 2,10 e de sos fills, sants dels sants de  les ofertes de nostre Senyor. 11 »Totes  
Lv 2,11 ofertes de nostre Senyor. 11 »Totes  les ofertes que seran ofertes a nostre  
Lv 2,14 »Si en altra manera ofarràs dons de  les tues promícies de tos fruyts a nostre  
Lv 2,14  de tos fruyts a nostre Senyor, de  les espigues verdajants, torraràs aquelles 
Lv 2,14  torraràs aquelles al foch, e puys  les engrunaràs axí com a far, e axí  
Lv 2,14  axí com a far, e axí oferràs  les tues promícies a nostre Senyor. 15 E  
Lv 2,16  oferta de nostre Senyor és; 16 de  les quals coses de la una partida farà  
Lv 3,4  e en los lombles, e en totes  les parts de dins, 5 de tot açò face  
Lv 3,5  sobra l’altar, posat demunt de  les llenyes, e lo foch dejús posat, en  
Lv 3,17  Senyor. 17 »Perdurabbla dret en  les generacions, en tots los vostres  
Lv 4,11  holocausts. 11 E la pell e totes  les carns ab lo cap e ab los peus e ab los 
Lv 4,12  en lo lloch net on solen gitar  les sendres [*]. 13 »Cor si tota la  
Lv 4,15  15 e posen los vells de Ysrael  les mans sobre lo cap de aquell devant lo  
Lv 4,23  a nostre Senyor, un cabrit de  les cabres que sia net, 24 e posa la sua  
Lv 5,3  inmundícia de l’home segons totes  les sutzures que ensutzar solen e li serà  
Lv 5,9  e escamp de la sanch de aquell  les parets de l’altar, e ço que de la  
Lv 5,17  per ignorància e ferà una de  les coses que nostre Senyor veda en la  
Lv 6,3 una de totes farà contra aquella en  les quals coses solen peccar los hòmens, 4 
Lv 6,10  de lli sobre sa carn, e pendrà  les sendres que farà lo foch e posarà  
Lv 6,11 vestirà-se’n d’altres, e pendrà  les sendres e traurà-les defora de la  
Lv 6,11  e pendrà les sendres e traurà- les defora de la albergada, e posar-les  
Lv 6,11  defora de la albergada, e posar- les-ha en lo lloch net [*]. 12 »E lo  
Lv 6,27  27 »E qualquequal toquerà  les carns de aquell serà santificat. E si  
Lv 6,27  E si de la sanch de aquell en  les vestedures serà escampada, sien  
Lv 6,29  del llinatge sacerdotal mengen  les carns de aquell, cor sant dels sants  
Lv 7,3  de la coha e lo grex qui cobren  les entràmenes 4 e abdozos los ronyons, e  
Lv 7,11  és la lley de la ofarena de  les coses pasificabbles que oféran al  
Lv 7,13  sacrificarà ab lo sacrifici de  les gràcies per passifiquar, 14 dels quals 
Lv 7,15  en lo sacrifici de la sanch, 15  les carns del qual ells menyaran en aquell 
Lv 7,18 E si algú mengerà en lo terç dia de  les carns del sacrifici pacificable,  
Lv 7,20 20 E ànima ensutzada qui menyarà de  les carns de la oferta dels pasificaments  
Lv 7,21  e menyarà de aquesta matexa manera  les carns, serà tallat dels seus pobles.  
Lv 7,23  de Ysrael. »Lo sèu dels bous e de  les ovelles e de les cabres no manyarets;  
Lv 7,23 sèu dels bous e de les ovelles e de  les cabres no manyarets; 24 lo sèu de les  
Lv 7,24  cabres no manyarets; 24 lo sèu de  les bèsties morteÿnes per si o de aquelles 
Lv 7,30 porta del tabernaccla, e com abdues  les coses ofertes a Déu seran consagrades, 
Lv 7,36  de Ysrael en raligió perdurable en  les generacions sues. 37 »Aquesta és la  
Lv 7,38  e per sacrificis pacificables, 38  les quals mès nostro Senyor a Moysèn en lo 
Lv 8,14  peccat, e Aron e sos fills posaren  les mans sobre lo cap d’equell, 15 e  
Lv 8,16  equell. 16 E lo sèu qui era sobra  les entràmenes e sobre lo fetge e sobre  
Lv 8,18  de aquell posaren Aron e sos fills  les mans. 19 E deguollà aquell e escampà  
Lv 8,22  dels sacerdots, e posaren  les llurs mans sobra lo cap d’equell Aron 
Lv 8,24  de la orella e lo polze dret de  les mans e dels peus; lo romanent gità  
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Lv 8,28  devant Déu, 28 e ell pres-ho de  les mans de aquells e perfumà’n sobre l’ 
Lv 8,31  manà a ells dient: –Coets  les carns fora del tabernacla devant  
Lv 8,31  devant aquell e menyats- les aquí, e los pans de consagració  
Lv 8,35 starets en lo tabernaccla observans  les guardes del Senyor [*], e siats  
Lv 9,5  a vós Déu.” 5 E aportaren totes  les coses que manà Moysèn a la porta del  
Lv 9,21  lo sèu, 21 e los pits de aquells e  les cames dretes departí Aron e alçà-ho  
Lv 9,22 Déu axí com manà Moysèn. 22 E estès  les mans devant lo poble e banaý’ls. E  
Lv 9,22 e banaý’ls. E com hach axí complit  les ofertes per peccat e los holocausts  
Lv 9,24  nostra Senyor e gitaren-se sobre  les cares llurs. 10,Tit Capítol X 1 E  
Lv 10,6  E los vostres frares e totes  les cases de Yrael ploraran sobre lo  
Lv 10,9  [*], cor manement és perdurable en  les vostres generacions, 10 per ço que  
Lv 10,14  en lloch munde tu e tos fills e  les filles tues ab tu; a ells e als fills  
Lv 10,14  e als fills teus són raposades de  les oferenes saludables dels fills de  
Lv 11,4  no menyarets de aquella, e entre  les inmundes reputats aquella. 5 »E lo  
Lv 11,10  no haurà ales ne asquata, axí en  les aygües qui’s moven com en mar, és  
Lv 11,11 en mar, és abominabla a vós; 11 [*]  les llurs carns no mengets ne llur  
Lv 11,12  qui no han ales ne asquata en  les aygües són abominables a vós. 13 »E  
Lv 11,13  a vós. 13 »E aquestes són de  les aves que no devets menyar,  
Lv 11,23  son genus [*]. 23 E qualquequal de  les volataries qui solament hagen IIII  
Lv 11,29 aquestes coses seran comtades entra  les ensutzades e de aquelles qui’s moven  
Lv 11,35  serà inmunda. 35 Qualque cosa de  les morteÿnes d’equells serà toquada serà 
Lv 11,36  destrovit e seran no nèdeus. 36 E  les fons e les sisternes e tota cosa on sa 
Lv 11,36  e seran no nèdeus. 36 E les fons e  les sisternes e tota cosa on sa ajusten  
Lv 11,36 sisternes e tota cosa on sa ajusten  les aygües seran mundes, e si les toquarà  
Lv 11,36  les aygües seran mundes, e si  les toquarà nenguna de les morteÿnes,  
Lv 11,36 mundes, e si les toquarà nenguna de  les morteÿnes, aquelles seran ensutzades.  
Lv 11,43  és. 43 No vullats meynspresar  les vostres ànimes ne no toquets nenguna  
Lv 11,44  cor yo sóm sant. No ensutzets  les vostres ànimes en totes les reptílies  
Lv 11,44  les vostres ànimes en totes  les reptílies que’s moven en terra, 45  
Lv 11,46  és la lley dels animals e de  les volataries e de totes ànimas vivents  
Lv 11,47  47 per ço que sapiats e conaguats  les difarènsies del mon e lo no mon e que  
Lv 12,2  per VII dies del departiment de  les mèstrues; 3 e en lo dia VIIIè sia  
Lv 12,5  II setmanes, entorn lo gitament de  les sues mèstrues, e estarà LXVI dies en  
Lv 12,7 la sanch sua. Aquesta és la lley de  les parteres, mascla o fembra. 8 E si no  
Lv 13,57  [*]; 57 e [*] veurà hom que en  les primeres taques aparrà la llepra, sia  
Lv 14,9  VIIè raurà’s lo cap e la barbe e  les celles e tots los pèls del cors, e  
Lv 14,9  e llau-se altra vegada lo cors e  les vestedures. 10 »E en lo dia VIIIè  
Lv 14,12  sister de l’oli, e oferran totes  les coses devant Déu. 13 E deguollarà l’  
Lv 14,30  sobre ell devant Déu; 30 e de  les tortres e dels polls dels coloms ofira 
Lv 14,36 prevera mana a ell que denetg totes  les universes coses de la sua casa abans  
Lv 14,37 conega la llepra. 37 E con veurà en  les parets d’equella la plaga verda o  
Lv 14,39 e si hy veurà la plaga de llepra en  les pedres, 40 farà [*] gitar aquelles  
Lv 14,43 terra de la casa. 43 E si aprés que  les pedres ne seran ramogudes e les parets 
Lv 14,43 que les pedres ne seran ramogudes e  les parets saran rases e altra crosta hi  
Lv 14,44  la llepra hi serà ratornada e per  les parets són escampades màcules, la  
Lv 14,45  La qual mantinent sia destrovida e  les sues pedres e la fusta e tota la  
Lv 14,51 lo fust e la grana e l’hisop, e en  les aygües vives atrecí, e de açò  
Lv 14,52  axí ab la sanch del pardal com en  les aygües vives, e ab lo pardal viu e ab  
Lv 15,5 toquarà lo lit de aquell, llau-se  les mans e les vestedures, e ell, llevat  
Lv 15,5 lit de aquell, llau-se les mans e  les vestedures, e ell, llevat ab aygua,  
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Lv 15,11  aquests abans que sien llevats ab  les mans, llevarà la sua vestimenta, e  
Lv 15,13  la sua mundació, e llevades totes  les sues vestedures e encara tot lo cors  
Lv 15,23  siurà, qualquequal lo toch llevarà  les sues vestedures, e llavat ab aygua,  
Lv 15,25  flux de sanch, no en lo temps de  les mèstrues, mas aprés lo temps, serà no  
Lv 15,25  nèdea quax axí com en lo temps de  les mèstrues; 26 e lo loch on dormirà e un 
Lv 16,4  cor aquestes són santes vestedures  les quals dèvan eser llevades com seran  
Lv 16,9  cabrit «ne trematrà» a Zazell; 9 e  les quals sorts axiren a Déu, e oferrà’n  
Lv 16,12  E prenga lo ensencer e unple’l de  les brazes de l’altar, e tanent en la mà  
Lv 16,13 la santadat. 13 E pos sobre lo foch  les coses odorans axí que la neula e la  
Lv 16,16  sobre lo santuari de totes  les inmundícies dels fills de Ysrael e de  
Lv 16,16  qui és posat entra aquels enmig de  les sorts de les habitacions de aquells.  
Lv 16,16  entra aquels enmig de les sorts de  les habitacions de aquells. 17 Nengun homa 
Lv 16,19 nedeyarà e santificarà ell de totes  les inmundícies dels fills de Ysrael. 20  
Lv 16,21  lo cap de aquell, confesarà totes  les iniquitats dels fills de Ysrael e  
Lv 16,21  dels fills de Ysrael e totes  les colpes e encara tots los peccats de  
Lv 16,22 ha lo cabrit sobra lo seu cap totes  les llurs iniquitats en terra solatària, e 
Lv 16,23 tabernaccla del testimoni, e poserà  les vestedures que primerament portava com 
Lv 16,23  intrà en lo santuari, e llexarà- les aquí, 24 e llevarà la sua carn en  
Lv 16,27  e seran cremats a foch, axí  les pells com la carn e los fems ensemps.  
Lv 17,7  nengunes presentalles de totes  les coses [*] ab les quals són fornicades. 
Lv 17,7  de totes les coses [*] ab  les quals són fornicades. Açò serà fur  
Lv 17,13  cassa de bèstia o de voletaria de  les quals vos és llegut de menyar, escamp  
Lv 18,3  a vosaltres, no obrereu, ne en  les costumes de ells no caminareu. 4 Fareu 
Lv 18,5  sóm Senyor, Déu vostra. 5 »Guordau  les mies leys e juýs que faent l’hom  
Lv 18,17  filla no pendràs perquè descobres  les sues verguonyes, car carn de aquella  
Lv 18,18  germane de ta muller en la casa de  les amigues d’ella no la pendràs, ni  
Lv 18,24 potluats ab totes aquestes coses en  les quals són ensutzades totes les gens  
Lv 18,24  en les quals són ensutzades totes  les gens universalment, les quals gitaré  
Lv 18,24  totes les gens universalment,  les quals gitaré devant vostra presència,  
Lv 18,25  devant vostra presència, 25 de  les quals la terra és ensutzade, de la  
Lv 18,26  los seus habitadors. 26 »Guordau  les mies costumes e lleys e juýs, e no  
Lv 19,4 Déu vostre. 4 »No us vullau girar a  les ýdoles, ne déu de fozina no fareu a  
Lv 19,9  no segueràs fins a le terra ni  les spigues romanens no colliràs, 10 ni en 
Lv 20,22  sensa fills seran. 22 »Guordau  les mies lleys e juýs e feu aquelles per  
Lv 20,23  habitar. 23 No vullau caminar en  les custumes de les nacions les quals yo  
Lv 20,23  vullau caminar en les custumes de  les nacions les quals yo deig foragitar  
Lv 20,23  en les custumes de les nacions  les quals yo deig foragitar devant  
Lv 20,23 totes aquestes coses faeren, de què  les he abominades. 24 E a vosaltres parle: 
Lv 20,25  del no nàdeu, perquè no potluau  les vostres ànimes en la bèstia ne en l’  
Lv 21,10  l’oli sant és untat lo seu cap e  les sues mans santifiquades [*] i és  
Lv 21,10  lo seu cap no’s descobrirà ni  les vestadures no esquinsarà, 11 e a nangú 
Lv 22,6  fins al vespre e no mengerà de  les coses qui santifiquades són; e com  
Lv 22,7  sol, llevors és mundat, mengerà de  les coses santificades, car vianda sua és. 
Lv 22,10  10 »Nengun estranger no mengerà de  les coses santifiquades; [*] lo llogat per 
Lv 22,12  pobla serà donade per muller, de  les coses que santificades són no mangerà  
Lv 22,12  són no mangerà ni tanpoch de  les promeyes; 13 e si en altra manera,  
Lv 22,13  solia astar, serà provaÿde de  les viandes de son para. Nengú astranger  
Lv 22,14  de menyar. 14 »Ne qui mengerà de  les coses santifiquades per ignorància,  
Lv 22,15  al santuari. 15 »E no ensutzaran  les coses santificades dels fills de  
Lv 23,2 Ysrael. Diràs a ells: »Aquestes són  les festes del Senyor les quals apellareu  
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Lv 23,2 »Aquestes són les festes del Senyor  les quals apellareu santes: 3 »Per VI dies 
Lv 23,3 ell. Disapte del Senyor és en totes  les habitacions vostres. 4 Aquestes són,  
Lv 23,4  vostres. 4 Aquestes són, donques,  les festes del Senyor santes, les quals  
Lv 23,4  les festes del Senyor santes,  les quals fer deveu en son temps: 5 »Lo  
Lv 23,10 qual yo us donaré e haureu saguades  les messes, portareu los monolls de les  
Lv 23,10 les messes, portareu los monolls de  les spigues promeyes de les vostres messes 
Lv 23,10  monolls de les spigues promeyes de  les vostres messes al sacerdot, 11 lo qual 
Lv 23,14  14 »Pa ni farina no mengereu de  les messes fins que la presentareu al Déu  
Lv 23,15  qual haveu presentade la guarba de  les promeyes per VII setmanes plenes, 16  
Lv 23,22  22 »E aprés que haureu saguades  les messes de vostra terra, no les  
Lv 23,22  les messes de vostra terra, no  les saguareu fins a terra, ni les spigues  
Lv 23,22  no les saguareu fins a terra, ni  les spigues romanents no les cullireu; als 
Lv 23,22  terra, ni les spigues romanents no  les cullireu; als pobres e palagrins les  
Lv 23,22  cullireu; als pobres e palagrins  les llexareu aquelles. Yo sóm lo Senyor  
Lv 23,27 de molt gran festa [*], e aflegireu  les vostres ànimes en aquell, e  
Lv 23,32 32 disapte de rapòs és, e aflagireu  les vostres ànimes lo dia nou, del vespra  
Lv 23,34 quinsèn dia de aquest mes VII seran  les festes dels Tabernaclas, ço és,  
Lv 23,37  no fareu en ell. 37 »Aquestes són  les festes del Senyor les quals apellareu  
Lv 23,37 »Aquestes són les festes del Senyor  les quals apellareu molt grans e molt  
Lv 23,42  mes festa fareu 42 e rapozareu en  les casades de rama per VII dies. Tots  
Lv 23,42 la generació de Ysrael habitaran en  les casades de les cabanes, 43 perquè  
Lv 23,42  Ysrael habitaran en les casades de  les cabanes, 43 perquè sàpien los que  
Lv 23,44 Déu vostre. 44 E perlà Moysèn sobre  les festes del Senyor als fills de Ysrael. 
Lv 24,2 olives molt pur e net per cremar en  les llantes continuadament. 3 Fora lo vel  
Lv 24,10  los fills de Ysrael, barallà’s en  les tendes ab un hom de Ysrael, 11 e com  
Lv 24,14 14 dient: –Trau lo blestomador fora  les tendes, e pozen tots aquells qui hu  
Lv 24,14 e pozen tots aquells qui hu han oït  les sues mans sobre lo seu cap, e  
Lv 24,23  aquell qui havia blesmat fora  les tendes e ab pedres lo destrenguéran. E 
Lv 25,5  ne la vinya no la podaràs; 5  les coses que per si brota la terra no les 
Lv 25,5  coses que per si brota la terra no  les culliràs, e los reÿms de les tues  
Lv 25,5  no les culliràs, e los reÿms de  les tues promeyes no’ls colliràs, car ayn 
Lv 25,7  e al palagrí qui habita ab tu; 7 a  les bísties e bestiar les coses que nexen  
Lv 25,7  ab tu; 7 a les bísties e bestiar  les coses que nexen daran pastura. 8  
Lv 25,11  collireu voluntàriament en lo camp  les coses que hy nexeran, e les promeyes  
Lv 25,11 lo camp les coses que hy nexeran, e  les promeyes de la verema no les collireu  
Lv 25,11  e les promeyes de la verema no  les collireu 12 per la santificació de l’ 
Lv 25,12  ayn jubileu, e prestament collides  les menyareu. 13 L’ayn jubileu retorna  
Lv 25,13  13 L’ayn jubileu retorna tothom a  les sues possecions. 14 Quant vendràs  
Lv 25,22 fins al novèn ayn; entrò a tant que  les coses novelles nasquen, mengereu les  
Lv 25,22  coses novelles nasquen, mengereu  les velles. 23 »La terra de sert no’s  
Lv 25,33  torneran a llurs senyors, car  les cases de les ciutats dels llevítichs  
Lv 25,33  a llurs senyors, car les cases de  les ciutats dels llevítichs en llochs de  
Lv 25,34 són entre los fills de Ysrael, 34 e  les viles fora ciutat d’ells no les  
Lv 25,34  e les viles fora ciutat d’ells no  les vendran, car posseció per tostemps és. 
Lv 25,44  e esclaves sien a vosaltres de  les nasions que entorn de vosaltres són 45 
Lv 26,5  complits; 5 reebrà la betuda de  les messes la venema, e la venema  
Lv 26,10 meu pacta ab vosaltres; 10 mengereu  les coses molt pus velles de les belles, e 
Lv 26,10  les coses molt pus velles de  les belles, e les coses velles,  
Lv 26,10  molt pus velles de les belles, e  les coses velles, sobrevinent les  
Lv 26,10  e les coses velles, sobrevinent  les novelles, lensar-les-heu. 11  
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Lv 26,10  sobrevinent les novelles, lensar- les-heu. 11 Posaré lo meu tabernaccla  
Lv 26,13  servíceu a ells, qui he trencades  les cadenes de vostros caps perquè  
Lv 26,15  meus manements, 15 e meynspresareu  les mies leys e los meus juýs avilareu que 
Lv 26,15 los meus juýs avilareu que no façau  les coses que manades són per mi, e  
Lv 26,16  los vostros ulls e desseque  les vostres ànimes; debades sembrareu la  
Lv 26,18  no obayreu a mi, anadir-hi-he  les iniquitats vostres a VII dobles per  
Lv 26,21  a mi ni volrets oir a mi, afagiré  les vostres plagues fins a VII doblaries  
Lv 26,25 o pacte. E com haureu acorriment en  les siutats, tramatré pastalència enmig de 
Lv 26,25  de vosaltres, e sareu lliurats en  les mans dels contraris, 26 e aprés que  
Lv 26,29  vostres peccats, 29 axí que mengeu  les carns de vostres fills e de vostres  
Lv 26,30  e de vostres filles. 30 Destrohiré  les altes coses vostres, e les vostres  
Lv 26,30  les altes coses vostres, e  les vostres ýdoles trancaré; caureu entre  
Lv 26,30  ýdoles trancaré; caureu entre  les caygudes de les vostres ýdoles, e la  
Lv 26,30  caureu entre les caygudes de  les vostres ýdoles, e la mia ànima vos  
Lv 26,31  ànima vos abominarà 31 en tant que  les vostres ciutats ratornen en soladat, e 
Lv 26,33  33 e vosaltres despergiré en  les gens e desenbaynaré aprés vosaltres la 
Lv 26,33  e serà la vostra terra deserta e  les ciutats vostres destrovides. 34  
Lv 26,36  pahor en los coratges d’ells en  les ragions dels contraris; los spaordirà  
Lv 26,38  no porà. 38 Parireu entra  les gens, e la terra batallívol vos  
Lv 26,41  llur. »E llevors pregueran per  les malvestats llurs, 42 e ramenbrar-m’ 
Lv 26,43 hauran meynspresat los meus juýs, e  les mies lleys hauran viltingudes. 44 E  
Lv 26,45  la terra de Agipta en presència de  les gens perquè fos Déu de ells. Yo sóm lo 
Lv 26,45  són los manaments e juýs e lleys  les quals donà lo Senyor entra si e entra  
Ex 1,19  infants? 19 E elles respongueren:  –Les fembres hebrees no són axí con les  
Ex 23,19  de la mia festa entrò al matí. 19  Les promícies de ta terra aportaràs en la  
Ex 26,3  seran de una matexa masura. 3  Les V cortines seran juntes ensemps, e les 
Ex 27,16  e de lli tortís, obra brodade.  Les sues colones seran IIII, e llurs  
Ex 34,26 sacrifici de la festa de Pasque. 26  »Les primícies del fruyt de la terra  
Lv 2,12  sacrificareu a nostre Senyor. 12  Les premícies tan solament d’equelles  
Lv 11,8  qui ha la ungla feza, no ramuga. 8  »Les carns de aquells no mengets e llurs  
Lv 19,19  a tu matex. Yo sóm lo Senyor. 19  »Les mies lleys conservau. Les tues  
Lv 19,19  19 »Les mies lleys conservau.  Les tues bèsties no faràs participar ab  
Lv 25,32  gibileu ratornarà a son senyor. 32  »Les cases dels llivítichs que en la  
Ex 23,19  ton Déu. »No cogues cabrit ab la  let de sa mara. 20 »Vet que yo tremet lo  
Ex 28,32 esberch [*] per ço que no’s tranch  leugerament. 33 E devall als peus de  
Ex 12,39  sots sendre, cor no’s poch  levar, car covenie’ls axir de Agipte, e  
Lv 15,22 22 E qui toquarà lo llit de aquella  levarà lo seu vestiment, e ell, llevat  
Ex 10,13 nit; e lo matí fet, lo vent bufant,  levaren-ce los llegosts, 14 e puyaren  
Ex 34,25 en l’ayn. 25 »No deguollaràs sobra  levat sanch de ton sacrifici, ne no  
Lv 15,10  llevarà la sua vestamenta, e ell,  levat en aygua, serà no nèdeu tro al  
Ex 34,34 perlava ab nostre Senyor, ell lo’s  levava, e com axia devant ell, ell lo hy  
Ex 4,21 yo endurahiré son cor per ço que no  lex lo meu poble. 22 E diràs açò a Faraó:  
Ex 5,2 Senyor que yo hoja la tua veu e que  lex lo poble? Yo no conech nostro Senyor,  
Ex 19,22  d’ells la meyor part, 22 e no  lex los secerdots e aquells qui pugen al  
Ex 5,1  diu nostre Senyor Déu de Yraell:  “Lexa anar lo meu poble de Yraell per ço  
Ex 4,26  «Tu est novi de sanch a mi.» 26 E  lexà aquell pus que hach dit «Novi de  
Ex 9,35 peccat, 35 e fou enduraït [*], e no  lexà anar lo poble d’Irael, axí com havia 
Lv 5,2 sua inmundícia, mala és e deu esser  lexada. 3 »E si algú toquarà la inmundícia 
Lv 26,43  ma menbraré, 43 la qual com serà  lexada per ells conplaurà a ci en los  
Ex 8,2 a mi en lo desert. 2 E si no’l vol  lexar, vet que yo percudiré tots los  
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Ex 9,17  lo meu pobla e no vols aquell  lexar? 18 Vet que yo faré [*] en aquesta  
Lv 11,47  què devets menyar e què devets  lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E parlà Déu a  
Ex 3,20  enmig d’ells, e aprés açò  lexarà vós. 21 E yo daré gràcia al poble  
Ex 5,2  conech nostro Senyor, ni Yraell no  lexaré. 3 E digueren ells: –Lo Déu de  
Ex 8,29  d’equí avant no fallesques que no  lexs anar lo pobble per sacrificar a  
Ex 12,49  manuch d’ell. 49 »Aqueste matexa  ley serà al nadiu e al palagrí e a l’  
Ex 16,4  que yo’ls asayg si algú yrà en ma  ley o no. 5 E en lo dia VI collían-ne  
Ex 24,12 donaré a tu II taules de pedra e la  ley e los manements que escriví per ço que 
Lv 6,25 a Aron e a sos fills: Aquesta és la  ley de la oferta per peccat. »En lo loch  
Lv 18,5  Déu vostra. 5 »Guordau les mies  leys e juýs que faent l’hom viurà en  
Lv 26,15  15 e meynspresareu les mies  leys e los meus juýs avilareu que no façau 
Lv 25,47  a meyns, vendrà’s ton frara o a  ·lgú de son llinatge, 48 aprés de la venda 
Ex 36,31  ço que contenguessen les taules de  lha un llats del tabernaccla, 32 e V  
Ex 3,12  de Yraell de Egipta? 12 E dix- li Déu: –Yo saré ab tu, e açò serà senyal  
Ex 4,6  Abram, Ysach e Jacob. 6 E dix- li altre vegade nostre Senyor: –Mit te mà  
Ex 4,7  blanca com a neu. 7 E dix- li Déu: –Torna la mà en ton si. E tornà- 
Ex 4,27  de Moysèn en lo desert. Lo qual  li axí a carrera en lo munt de Déu e bezà  
Ex 4,28  de Déu e bezà-lo. 28 E racomtà- li Moysèn totes les paraules del Senyor  
Ex 5,1  e Aron devant Farahó e diguéran- li: –Açò diu nostre Senyor Déu de Yraell:  
Ex 8,10  –Fes ço que’t plàcia. E ell  li dix: –Yo faré segons la tua peraula per 
Ex 8,15  -les. 15 E viu Faraó que dat  li era rapòs; fo agreuyat en son cor e no  
Ex 8,16  a Moysèn: –Parla a Aron e digues- li: “Stin la tua mà e percut la polç de la 
Ex 9,7  los fills de Ysrael, e diguéran- li que no. E agreuyà’s lo cor de Farahó e 
Ex 9,31  encara nostre Senyor. 31 Lo  li e l’ordi foren farits per ço con l’  
Ex 9,31  per ço con l’ordi espiguave e lo  li ya metia fulles, 32 mas lo forment e la 
Ex 18,24  oý açò, ell féu tot ço que ell  li consellà. 25 E Moysèn alegí barons [*]  
Ex 19,8 com retornàs Moysèn a Déu per dir- li la responció del poble, 9 dix a ell  
Ex 19,20  en lo cap de aquell. E com aquell  li responés, 21 dix a ell: –Devalle e  
Ex 21,6 -se a le porte [*], e puys forat- li la orella ab una alena, e serà a ell  
Ex 21,10  ses núpcies e sos vestiments, e no  li nech lo preu de sa nedaze. 11 E si no  
Ex 22,7  amich moneda o vexella en guorda e  li serà enblat de casa, si lo lladre serà  
Ex 22,17 le hy volrà donar per muller, deu- li donar la monede del dot lo qual han  
Ex 29,7  santa sobra la sàvena, 7 e gitar- li-has oli de untament sobra son cap, e  
Ex 31,12  nostra Senyor a Moysèn e dix- li: 13 –Parla als fills de Ysrael e digues 
Ex 32,1  de terra de Agipta, no sabem què  li és esdavengut. 2 E dix-los Aron:  
Ex 32,8  scança, e han-lo adorat e han- li sacrificat, e han dit: “Aquests són los 
Ex 32,23  de terra de Agipta, no sabem què  li és sdevengut.” 24 Als quals yo dix:  
Ex 34,4 e pujà en lo mont de Senaý, axí com  li havia manat nostra Senyor, e portà ab  
Ex 40,14 14 E féu Moysèn totes les coses que  li manà nostra Senyor. 15 E fo en lo  
Lv 1,15  sacerdots a l’altar, e torcen- li al coll axí que sia trencat lo cuyr, e  
Lv 4,31  e preguerà per aquell e serà- li pardonat. 32 »E si lo moltó aportaran a 
Lv 4,35  e per son peccat, e llurs peccats  li seran perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E  
Lv 5,3  les sutzures que ensutzar solen e  li serà oblidat e puys ho conexerà, digna  
Lv 5,8  lo primer per peccat, e plom- li lo cap de la part de la serviu axí que  
Lv 5,8 cap de la part de la serviu axí que  li paregua lo coll enaxí que no li sia  
Lv 5,8 que li paregua lo coll enaxí que no  li sia esquinsat, 9 e puys sia deguollat e 
Lv 6,2  a son proïsma alguna comanda que  li serà feta en fe, e ell l’haurà  
Lv 6,2  o en alguna manera la neguarà o  li’n farà alguna colúmpnia, 3 o le hy  
Lv 8,7  e llevà ells ab aygua, 7 e vestí- li lo vestiment de bisba de lli e lo  
Lv 8,7  e vestí a ell lo pali e demunt  li donà lo ephot, 8 e senyí a ell ab  
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Lv 8,9  era doctrina e veritat. 9 E pozà- li la sàvena en lo cap, e en lo frontal de 
Lv 8,17  foch defora l’albergada, axí com  li havia manat nostre Senyor. 18 E ofarí  
Lv 9,9  lo seu peccat, 9 la sanch del qual  li presentaren sos fills, en lo qual ell  
Lv 9,12  sacrifici, e sos fills aportaren- li la sanch d’aquell, la qual él buydà  
Lv 9,17 -lo per son dret. 17 E sacrificà- li preentalla e omplí sa palma d’ella e  
Lv 10,12  e a Ytamar, fills d’ell, que  li éran romasos: –Prenets lo sacrifici que 
Lv 13,13 13 e veurà lo prevera que la llepra  li cobre tota la carn sua, jutyar-l’ha  
Lv 14,48  axelbada, purificarà aquella pus  li és retuda sanitat. 49 »E en la  
Lv 16,24  carn en lloch sant, e aporteran- li sos vestiments. E com serà axit,  
Lv 19,22  e serà piadós a ell e ramatrà- li lo seu peccat. 23 »Quant serets entrats 
Lv 22,25  és e maculada; nenguna cosa no  li pendreu. 26 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 25,50  era vanut se llevarà [*] serà- li comtat a raó de lloguer; 51 e si més  
Lv 25,51  jubileu, segons lo compte ratrà- li lo preu; 52 e si de poch, poserà conte  
Ex Inc  Inc E comensa lo  libra de Èxodus, que és lo segon libra de  
Ex Inc lo libra de Èxodus, que és lo segon  libra de la Blíbia. 1,Tit Capítol primer 1 
Ex 17,14  –Escriu açò per ramenbransa en lo  libra, e lliure-lo en les orelles de  
Ex 32,32  si no hu vols fer, rau-me de ton  libra lo qual scrivist. 33 Al qual respòs  
Ex Expl  mugudes. Expl Ací fenex lo segon  libra, lo qual ha nom Èxodus. Lv  
Lv Inc  nom Èxodus. Lv Inc Comensa lo terç  libra de Moysèn, lo qual és apellat  
Lv Expl  de Sinaý. Expl Ací acaba lo terç  libra, de Llivítich.  
Ex 24,7  buydà sobre l’altar. 7 E pres lo  libre del fermament, e llegí’l devant lo  
Ex 38,21  peraules dels llevins, per mà de  Lichamar, fill de Aron, sacerdot, 22 les  
Ex 16,28  los meus manements ne la mia  lig? 29 Veyats cor Déu donà a vós [*]  
Ex 18,16 los a saber los sacrets de Déu e la  lig de aquell. 17 E dix Jetró: –No és bona 
Ex 28,19  e de jaspis; 19 la terce sarà de  ligírius e de àcates e de amatistes; 20 la 
Ex 37,19 manera de nou, ab flos ensemps e ab  liris; e en l’altra canó havia atressí  
Ex 8,3 tua casa, e en la tua cambre en ton  lit, sobra la tua carreta, e sobra la casa 
Lv 15,5  és. 5 E si algun homa toquarà lo  lit de aquell, llau-se les mans e les  
Ex 21,8 los ulls de son senyor al qual serà  liurade, jaquesqua-la, mas no hage poder 
Lv 13,26  ni la plaga no serà pus pregon que  ·ll cuyr ni la carn romanent, aquella serà 
Ex 28,28  feta e romangue la juntura entra  ll’hossen e lo ephot, e vet que no’s  
Ex 35,9  presioses a adornar lo hossen e  ll’ephot. 10 »E qualquequal que sia savi  
Ex 22,2  ovella. 2 E si serà sobreprès lo  lladre en la case, e pendrà aquí naffre  
Ex 22,7  e li serà enblat de casa, si lo  lladre serà trobat, deu-ne esmanar II  
Ex 22,8  II tans; 8 e si no serà atrobat lo  lladre, acostar-s’ha lo senyor de la  
Lv 21,20  la mà, 20 si serà geparut, si serà  llaganyós, si haurà blanqura en los ulls,  
Lv 8,9  e en lo frontal de aquella pozà la  llàmina d’or consagrade en santificació,  
Ex 19,16  matí, ells comensaren oyr trons e  llamps, e la qualige era sobre lo munt  
Lv 13,59  de la llepra e del vestiment de  llana o de lli e de astam e de totes coses 
Ex 29,6 matràs la sàvena sobra son cap e la  llanda de l’or santa sobra la sàvena, 7 e 
Lv 13,47  de la albergada. 47 »Vesteduras de  llane o de lli que llebrós haurà, 48 en  
Ex 39,36 proposició, 36 e lo canalobra e les  llàntees e totes ses eynes, e l’oli de la 
Ex 30,7  per lo matí; com pendrà les  llantes ensendrà aquell, 8 e com allogarà  
Ex 40,23 part de tramuntana, 23 e ordonà les  llantes en llur orda, axí com nostre  
Lv 24,2  molt pur e net per cremar en les  llantes continuadament. 3 Fora lo vel de  
Ex 25,37  de fin aur batedís. 37 E faràs VII  llànties e posaràs aquelles sobre lo  
Ex 37,23 [*] d’or net. 23 E féu atressí VII  llànties [*] e sos ensensés d’or net. 24  
Ex 27,10  e les colones seran cubertes de  llata d’argent. 11 E senblantment haurà  
Ex 37,28 de fust de sethim, e cobrí-les de  llata d’or. 29 E componé l’oli de la  
Ex 26,29  taules, les quals sien cubertes de  llate de or. 30 E axequaràs lo tabernacla  
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Ex 25,14  per los II sercles d’or de la un  llats, e l’altre per los altres II  
Ex 25,14  los altres II sercles de l’altre  llats, e ab aquestes barres serà aportade  
Ex 25,19  oratori, 19 e la un estiga a la un  llats, e l’altre, a l’altre, 20 axí que  
Ex 25,20  a l’altre, 20 axí que cascun  llats de la claustra se reguart en l’  
Ex 25,32  aur net. 32 VI canes axiran de son  llats, III de la un llats e III de l’  
Ex 25,32  axiran de son llats, III de la un  llats e III de l’altre; 33 III pomets a  
Ex 26,4  ço és, a manera de bagues, en lo  llats e en la sumitat de les cortines per  
Ex 26,17 ample de un colze e mig. 17 E en lo  llats de la taula haurà II tornets, enaxí  
Ex 26,18  totes, 18 les quals sien XX en lo  llats de migjorn. 19 E faràs XL colones de 
Ex 26,20  taula e en cade angle. 20 E en lo  llats segon del tabernacla qui guorde  
Ex 26,26  per tenir ferm les taules de la un  llats del tabernacle del testimoni, 27 e  
Ex 26,27  27 e altres V en l’altre  llats devers la plaga occidental 28 que’s 
Ex 26,35 candelobre endret de la taula en lo  llats del tebernacle devers migjorn, e la  
Ex 27,7  e seran les perxes o barres en II  llats de l’altar per portar ell. 8 No  
Ex 27,9 lli tortís, de C colzes de lonch un  llats tindrà en llonguesa. 10 E faràs XX  
Ex 27,11  11 E senblantment haurà en lo  llats de tremuntana una cortina de C  
Ex 27,12 conyunyiments d’argent. 12 E en lo  llats de la cort qui guorda devers  
Ex 27,14  XV colzes de la cortina de la un  llats hage III colones e atratants pilars. 
Ex 28,25  abdós los encastaments en cascun  llats sobre los musclos que l’ephot  
Ex 30,4  d’or sots lo sercla per cascun  llats per ço que per aquells sien meses  
Ex 32,27 Ysrael: “L’homa posa coltell a son  llats, e anats e tornats de la una porta  
Ex 36,11 les vores de les cortines de cascun  llats en cascuna de elles, 12 [*] axí que  
Ex 36,13  cascuna L anses, e axí a cade  llats de cortina ell féu L anells d’or  
Ex 36,31  contenguessen les taules de lha un  llats del tabernaccla, 32 e V altres [*]  
Ex 37,3  d’ella, dos anells en cascun  llats. 4 E féu barres de fust de setim,  
Ex 37,5  per los anells qui éran en los  llats de la arqua per portar-la. 6 E féu 
Ex 37,7 de pur aur, los quals posà a cascun  llats en la claustra: 8 la un xerobín posà 
Ex 37,18  poms e flos, 18 VI en cascun  llats, havia III canons, IIIs d’una part  
Ex 37,27  d’or sobra la corona per cascun  llats, per ço que passacen perxes per ells 
Ex 38,7  les perxes en los anells sobra lo  llats de la ara per portar l’altar. E  
Ex 38,14  de llurs fonaments, una a cascun  llats de la entrade del tabernacla. 15 E  
Ex 39,4  orlles ensemps ajustades de cascun  llats en les sumitats, 5 [*] †cusent† de  
Ex 39,7 de Ysrael, 7 e posà aquelles en los  llats sobra los muscles de l’ephot per  
Ex 39,16  II anells d’or sobra cascun  llats de l’hossen, 17 e donacen les  
Ex 39,17  17 e donacen les cadenes de cascun  llats sobirà de l’hossen, e venguéran tro 
Ex 39,19  en cascun musclo. 19 E de cascun  llats venien tenbé cadenes qui pranien los 
Lv 1,11 sens màculla, 11 e sia deguollat al  llats de l’altar qui raguorda [*] davant  
Ex 12,8  nit, rostides a foch, [*] ab  llatugues agrestes. 9 No menyarets d’ell  
Lv 11,40  de aquells algú o qui la portarà,  llau la sua vestedura e serà inmunda entrò 
Lv 14,9  celles e tots los pèls del cors, e  llau-se altra vegada lo cors e les  
Lv 15,5  homa toquarà lo lit de aquell,  llau-se les mans e les vestedures, e  
Ex 28,36 Senyor, e no morrà. 36 »E faràs una  llauna d’or pur, en la qual entratallaràs 
Ex 36,34  atrecí dèvan esser cubertes de  llauna d’or. 35 E féran la claustra de  
Ex 39,29  Senyor a Moysèn. 29 E féran una  llaune de or pur a obs de la sagrada  
Ex 27,6  de setim II, les quals cobriràs de  llaunes d’eram, 7 e metràs les perxes per 
Ex 38,2  en cascun angle, e cobrí aquell de  llaunes d’aram. 3 E aperellà a ús de  
Ex 38,6  de fust de sethim e cobrí-les de  llaunes de aram, 7 e mès les perxes en los 
Ex 26,22  E de la part del tabernacle devers  llavant faràs VI taules, 23 e IIs taules  
Ex 38,13  [*] de argent. 13 E atrecí devers  llavant éran de L colzes les cortines, 14  
Ex 29,4  del tabernacla del testament e  llavaràs ells en aygües. 5 E aduràs a Aron 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

536 
 

Lv 26,6  e no serà qui us despert, car  llavaré males bísties e lo coltell no  
Ex 32,6  e dix: –Demà és festa a Déu. 6 E  llavaren-sa matí e ofariren holocausts e 
Ex 40,29  testimoni, prop de l’altar. 29 E  llavaren-se Moysèn e Aron e sos fills  
Lv 15,23 toch llevarà les sues vestedures, e  llavat ab aygua, serà ensutsat tro al  
Ex 19,10  e sentifica a ells vuy e demà, e  llaven lurs vestedures, 11 e sien  
Lv 1,13  13 emperò los budells e los peus  llaveran ab aygua e sacrificar-ho-han  
Ex 6,12  con yo són ab los no sircuncisos  llavis. 13 Perlà Déu a Moysèn e Aron, e  
Ex 6,30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo són en  llavis no sircuncizos. ¿Com ma oyrà  
Ex 19,13  Mas comensaren a sonar la butzina,  llavors puyen al munt. 14 E devallà Moysèn 
Lv 26,34 les ciutats vostres destrovides. 34  »Llavors plauran a le terra los llurs  
Lv 15,3  flux de sperma serà no nèdeu. 3 E  llavòs sia jutyat aquest vici cor tengut  
Ex 6,17 de Guersson, fills de Lleví, foren:  Llebim e Semeý per lurs cognisions. 18 E  
Lv 11,6 la ungla fesa, és no nàdeu. 6 »E la  llebra atrecí, remuga e no ha la ungla  
Lv 13,5  en lo VII dia, e si veurà que la  llebra no serà cresqude ne mudada, tengue  
Lv 13,46  al sacerdot 46 per totstemps, cor  llebrós és e no nèdeu; e aquest habitarà  
Lv 13,47  »Vesteduras de llane o de lli que  llebrós haurà, 48 en stam o sots regiment  
Lv 14,2  dient: 2 –Aquesta és la lley del  llebrós com hom lo deurà mundar: »Serà  
Lv 14,32  32 »Açò és lo sacrifici del  llebrós qui no pot haver totes coses en  
Lv 22,4 »Homa de la sament de Aron que serà  llebrós o malalt per flux de sament, no  
Lv 13,3  la carn e en la cotna, plaga és de  llebrosia, e segons l’arbitre de aquell  
Lv 14,34  a vós en posació, e deré plaga de  llebrosia en casa de terra de vostra  
Lv 14,35 al prevera e dirà: “Enquax plaga de  llebrozia és vist a mi que sia en la mia  
Lv 18,23  animal ni’s mesclarà ab ell, car  lleg peccat és. 24 »No siau potluats ab  
Lv 20,17  la verguonya de son germà, cosa  llega han feta e horribla; seran morts  
Lv 18,7  mare tua és. No descobriràs la sua  llegesa. 8 »La llegeza de la muller de ton 
Lv 20,17  del pobble, per tant con llur  llegesa la un de l’altre han demostrada,  
Lv 20,19  d’enmig de son pobla. 19 »La  llegesa de ta tia de part de para ni de  
Lv 15,31 de llegeza e que no muyren en llurs  llegeses com ensutzaran lo meu tabernacla  
Ex 32,25 despullats Aron per rahó de la gran  llegeza, per la qual cosa ell lo costituí  
Lv 15,31  fills de Ysrael que’s guorden de  llegeza e que no muyren en llurs llegeses  
Lv 18,6  no s’ecostarà perquè amostra la  llegeza de ella. Yo sóm lo Senyor. 7 »La  
Lv 18,7  de ella. Yo sóm lo Senyor. 7 »La  llegeza de ton para ne la llegeza de ta  
Lv 18,7  7 »La llegeza de ton para ne la  llegeza de ta mara no descobriràs, car  
Lv 18,8  descobriràs la sua llegesa. 8 »La  llegeza de la muller de ton para no  
Lv 18,8  de ton para no descobriràs, car  llegeza de ton pare és. 9 »La legeza de ta 
Lv 18,10  no la descobriràs. 10 »La  llegeza de la filla [*] o néta de part de  
Ex 24,7  7 E pres lo libre del fermament, e  llegí’l devant lo poble, los quals  
Lv 16,34  pobbla. 34 »E açò serà a vós fur  llegítim e perdurabbla per ço que aorets  
Ex 12,24 -nos. 24 Tu guarda aqueste peraule  llegítima a tu e a tos fills entrò  
Ex 10,4  fer, vet que yo aduré [*] de terra  llegosta en les tues cases, 5 enaxí que  
Ex 10,13  lo vent bufant, levaren-ce los  llegosts, 14 e puyaren sobra tota la  
Ex 10,19  occident molt fort, e llevà’n los  llegosts e gità’ls tots en la Mar Roya,  
Lv 19,16  faedor de crims ne portador de  llegotaries en los pobles. No estaràs  
Lv 11,9 [*] que’s nodrexen en aygües e són  llegudes a vós: tots aquells qui han ales  
Lv 7,16  alguna cosa romendrà tro al matí,  llegut és de menyar-la; 17 e si alguna  
Lv 17,13  o de voletaria de les quals vos és  llegut de menyar, escamp la sanch sua e  
Lv 11,39  animal és mort de aquells qui són  lleguts a vós menyar, qui llur morteÿna  
Lv 14,4  si II pardals vius los quals són  lleguts de menyar, e fust de sedra,  
Lv 7,18  cabrit meynspresarà, serà causa de  lleig escomoviment. 19 »E la carn qui  
Lv 15,3  qui deccorre, aytale humor és  lleig. 4 Tota la estrada en la qual  
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Lv 20,14  la muller pendrà la mara d’ella,  lleig peccat ha obrat; tot viu sia cremat  
Lv 20,14  cremat ab elles; no romendrà tan  lleig peccat entra vosaltres. 15 »Qui ab  
Ex 5,7  la ab lo brach de les rajolles, ne  llenya per coura-les axí com debans  
Lv 1,7  l’altar del foch ab sos alcles de  llenya debans conponides, 8 e los [*] que  
Lv 1,12  e sa fraxura, e pòsan-ho sobra  llenya en guisa que ho crem lo foch; 13  
Lv 1,17  -n’ha sobra l’altar ab la  llenya qui és sobra lo foch posade. Açò és 
Lv 6,12  nodresqua lo sacerdot metén a ell  llenya matí tots dies, e lo holocaust  
Lv 3,5 sobra l’altar, posat demunt de les  llenyes, e lo foch dejús posat, en oferta  
Lv 13,2  o pústula o nexensa axí com de  llepra, sia aduyt a Aron sacerdot o algú  
Lv 13,3  sos fills. 3 Lo qual com veurà la  llepra en la cotna e los pèls blanchs  
Lv 13,3 mudats, aquella color és espèsia de  llepra, e meyorment si la plaga és en la  
Lv 13,6  aquell, e si serà †obsculurida† la  llepra e no crexarà en la cotna, munderà  
Lv 13,7 que’l prevera l’haurà vist [*] la  llepra crexerà e serà vist lleprós, sia  
Lv 13,11  e aquella carn serà viva, 11 per  llepra molt vella pot esser comdepnada,  
Lv 13,12 ell. 12 »E si florirà discorrent la  llepra en la cotna e cobrirà tota la carn, 
Lv 13,13  13 e veurà lo prevera que la  llepra li cobre tota la carn sua, jutyar- 
Lv 13,13  la carn sua, jutyar-l’ha per  llepra nèdea per ço cor tota és tornada en 
Lv 13,20  20 lo qual vege lo loch de la  llepra, e guorderà la carn altra [*] e los 
Lv 13,20  és, comdepnar-l’ha per plaga de  llepra qui serà nade en la úlcera. 21 E si 
Lv 13,22  lo cuyr, porà jutyar aquell per  llepra, 23 e si no’s mourà, úlsara és la  
Lv 13,25  visió pregona pus avant del cuyr,  llepra és [*]; 26 e si los pèls no seran  
Lv 13,26  romanent, aquella serà espècia de  llepra sotsescura, per què lo prevera  
Lv 13,27  e si la cotna serà esclatada,  llepra és; 28 e si starà blanqua en son  
Lv 13,29  cap del qual o en la barbe nexerà  llepra, vage al secerdot ell. 30 E si veu  
Lv 13,30  roigs menuts, ensutzat és, cor  llepra del cap és o de la barbe. 31 E si  
Lv 13,39  color sotsescura, sàpia que no és  llepra mas màcula color blanque e l’home  
Lv 13,43  comdapne-lo que és dupta de  llepra que és nada en la calva. 44 »E  
Lv 13,44  44 »E qualque home serà toquat de  llepra e serà departit de l’arbitra dels  
Lv 13,49  o roge màcula serà ensutzada, per  llepra serà tinguda e sia mostrat al  
Lv 13,51  guordat: si comensarà esclatar la  llepra o si perseverarà, per ensutzat serà 
Lv 13,54 sien llevades, e si no’n pot anar,  llepra és, e tenga aquell per altres VII  
Lv 13,55 que no serà mudade ni raversa ni la  llepra esclatada, munde és, e si no és axí 
Lv 13,57  en les primeres taques aparrà la  llepra, sia cremada, 58 e si no hy aparrà, 
Lv 13,59 munda. 59 »Aquesta és la lley de la  llepra e del vestiment de llana o de lli e 
Lv 14,3  fora la posada, e com atrobarà la  llepra que serà mundada, 4 man aquell que  
Lv 14,36  en aquella e que veja si alguna  llepra serà en aquella, per ço que tota no 
Lv 14,36  en la casa per ço que conega la  llepra. 37 E con veurà en les parets d’  
Lv 14,39  la casa, e si hy veurà la plaga de  llepra en les pedres, 40 farà [*] gitar  
Lv 14,44  secerdot hi entrarà e veurà que la  llepra hi serà ratornada e per les parets  
Lv 14,44  parets són escampades màcules, la  llepra és persevarant en aquella, la casa  
Lv 14,48  entrarà en la casa e veurà la  llepra departida de la casa, aprés que la  
Lv 14,54  54 »Aquesta és la lley de tota  llepra e de percudiment, 55 de llepra en  
Lv 14,55 tota llepra e de percudiment, 55 de  llepra en vestimens o en cases, 56 o en  
Lv 13,7  [*] la llepra crexerà e serà vist  lleprós, sia tornat al prevera 8 e  
Ex 3,8  bona e delitoza, terra fluent de  llet e de mel, al loch de Canahan, heteu e 
Ex 3,17  e gebuseu, a la terra fluent de  llet e de mel.” 18 E ogen la mia veu, e  
Ex 13,5  ’ls donaria aquí terra fluent de  llet e de mel. E salabrerets aquest dia en 
Ex 33,3  entres en terra fluent de mel e de  llet. Jo no puyaré ab tu, cor aquest poble 
Ex 34,26  ton Déu. »No coguas cabrit ab  llet de sa mara. 27 E dix nostro Senyor a  
Lv 20,24  en haretat, terre corrent de  llet e de mel. Yo sóm lo Senyor Déu  
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Ex 10,17  a nostro Senyor Déu vostre que  lleu de mi aquesta mort. 18 E axí Moysèn  
Ex 23,25  tos pans e tes aygües, e que  lleu la iniquitat d’enmig de tu. 26 No  
Lv 14,8  rague’s tots los pèls del cors e  lleu-sa en aygua, e com serà purificat  
Ex 18,22  jutgeran les coses menors; e serà  lleugera cosa a tu, e los altres ho poran  
Lv 26,16  a vosaltres: »Vezitar-vos-he  lleugerament en fratura e ardor, que  
Ex 14,16  de Ysrael que’s moguen, 16 e tu  lleva la tua verga, e stin la tua mà sobre 
Ex 9,13 dit Déu a Moysèn. 13 E dix Déu [*]:  –Lleva’t matí e està devant Faraó, e  
Ex 32,1  -se tots sobra Aron e diguéran:  –Lleva’t e fes a nós déus qui vagen  
Ex 1,8  molt, e compliren la terra. 8 E  llevà’s en la terra de Agipta rey nou, lo 
Ex 2,17  los pastors e manasaren-les. E  llevà’s Moysès e defançà les infantes e  
Ex 7,20  e Aron com los havia manat Déu, e  llevà la verga e farí les aygües del flum  
Ex 10,19  de occident molt fort, e  llevà’n los llegosts e gità’ls tots en  
Ex 12,30  primers nats de les bèsties. 30 E  llevà’s Farahó de nits, e tots sos serfs  
Ex 24,4  peraules de nostro Senyor. E  llevà’s matí e adifichà altar a la reÿl  
Ex 34,4 pedra aytals com les altres éran, e  llevà’s de nits, e pujà en lo mont de  
Lv 8,6  mantinent ofarí Aron e sos fills e  llevà ells ab aygua, 7 e vestí-li lo  
Lv 13,56  E si depuys que la vestadura serà  llevada altra vegade [*]; 57 e [*] veurà  
Ex 12,19  cases. Aquell qui menyarà cosa  llevade, perirà l’ànima de aquell de la  
Ex 13,7  e no aparrà ab tu nenguna cosa  llevade ne en les tues encontrades. 8 E  
Lv 23,17  de promeyes de II delmes de sèmola  llevade de llevat, los quals coureu en  
Ex 19,14  e sentificà aquell. E com hagueren  llevades lurs vestedures, 15 dix a ells:  
Lv 6,27 les vestedures serà escampada, sien  llevades en lloch sant. 28 E lo vaxell de  
Lv 13,34  mundarà aquell, e com haurà  llevades ses vestadures serà nèdeu. 35 E  
Lv 13,54  no sia esclatada, 54 man que sien  llevades, e si no’n pot anar, llepra és,  
Lv 14,42 d’altres pedres del lloch on haurà  llevades aquelles, e ab altra brach farà  
Lv 15,13  VII dies de la sua mundació, e  llevades totes les sues vestedures e  
Lv 16,4  vestedures les quals dèvan eser  llevades com seran portades. 5 »E  
Lv 25,50  se porà rembra, fer-ho porà 50  llevant del preu lo temps que ha a pasar  
Ex 23,5  oltre, mas aydar-l’has a  llevar ab ell. 6 No’t declinaràs en lo  
Ex 30,18  un vaxell d’aram e un basí per  llevar, e posaràs aquell entre lo  
Ex 30,19  e altar. E matràs aygua, 19 e  llevar-se-n’ha Aron e sos fills les  
Lv 14,24  la colpa e lo sester de l’oli, e  llevar-los-ha ensemps, 25 e deguollarà 
Lv 15,16 homa del qual axirà sament de coyt,  llevar-s’ha lo cors tot ab aygua, e  
Lv 15,18  18 E la fembra ab què haurà jagut  llevar-s’ha ab aygua e serà no nèdeha  
Lv 19,23  en aquella arbres portant fruyts,  llevar-n’heu los caps dels menbres; los 
Ex 21,19  en llit per malaltia, 19 si’s  llevarà e irà defora sobre son bestó, serà 
Lv 11,25  que algú port de aquelles mortes,  llevarà los seus vestiments e serà no  
Lv 11,28  de aquesta manera de morteÿna,  llevarà la sua vestimenta e serà no nèdeu  
Lv 13,6  munderà ell, cor ronya és, e sí  llevarà l’home la sua vestimenta, cor  
Lv 14,8 se’n vol al camp. 8 »E com l’homa  llevarà la sua vestimenta, rague’s tots  
Lv 14,47  dormirà en aquella o hy menyarà,  llevarà la sua vestimenta. 48 »E com lo  
Lv 15,6  6 E ci siurà allà on ell ha segut,  llevarà las sues vestedures, e ell, llevat 
Lv 15,7  7 E qui toquarà la carn de aquell  llevarà la sua vestimenta, e ell, llevat  
Lv 15,10 qui porterà alguna cosa de aquelles  llevarà la sua vestamenta, e ell, levat en 
Lv 15,11 abans que sien llevats ab les mans,  llevarà la sua vestimenta, e llevats ab  
Lv 15,23  ella siurà, qualquequal lo toch  llevarà les sues vestedures, e llavat ab  
Lv 15,27 e qui toquarà ella serà ensutzat, e  llevarà la sua vestimenta, e ell, llevat  
Lv 16,24  e llexarà-les aquí, 24 e  llevarà la sua carn en lloch sant, e  
Lv 16,26  qui haurà llexat anar lo cabrit  llevarà sos vestiments e son cors en  
Lv 16,28  28 E qualquequal cremarà açò,  llevarà sa vestimenta e sa carn ab aygua,  
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Lv 17,15  de la terra com dels estrangers,  llevarà la sua vestimenta e si matex ab  
Lv 17,16  serà fet nèdeu, 16 lo qual si no  llevarà ses vestedures e lo cors, porterà  
Lv 25,50  la moneda per la qual era vanut se  llevarà [*] serà-li comtat a raó de  
Lv 27,18 altra manera, aprés de algun temps,  llevarà lo sacerdot la picúnia segons los  
Ex 20,25  ab pedres doladisses, cor si tu  llevaràs tayant sobre aquell, serà  
Ex 30,12  Senyor a Moysèn dient: 12 –Quant  llevaràs la suma dels fills de Ysrael  
Lv 19,32  32 »Devant lo blanch de cabells te  llevaràs. Honra la persona del prom e tem  
Ex 14,10  10 E com se apropinquàs Ffarahó,  llevaren los fills de Ysrael los ulls e  
Ex 24,13  ensenyas als fills de Ysrael. 13 E  llevaren-ce Moysèn e Josuè, ministre de  
Ex 32,6 -se lo pobla a menyar e a beura, e  llevaren-sa a juguar. 7 E parlà nostro  
Ex 1,16  Phuà–, 16 manant a elles: –Com vós  llevarets infants a les juÿes en temps de  
Ex 12,34 E portà-se’n lo poble, abans que  llevàs, la lur pascha lligade ab draps  
Ex 13,17  Farahó si’ls vaés, e que no’s  llevàs contra ells a batalle e que’ls  
Ex 12,15 l’alís, e en lo primer dia no serà  llevat en les vostres cases, e aquella  
Ex 12,15  serà paride de Ysrael qui menyarà  llevat, del primer dia entrò al VIIè. 16  
Ex 12,19  matex, a vespra. 19 Per VII dies  llevat no sia trobat en les vostres cases. 
Ex 12,20  dels nadius de la terra. 20 Nengun  llevat no menyarets en totes vostres  
Ex 13,3  loch per ço que no mengets pa  llevat. 4 Vuy axirets ab mes nou de la  
Ex 23,18 ton Déu. 18 »No degollaràs sobre lo  llevat la sanch de mon sacrifici. No  
Ex 29,2  e pa alís e crespel en què no hage  llevat, que sia untat d’oli [*]; emperò  
Lv 2,4  de sèmola, ço és a saber, menys de  llevat [*]; 5 [*] 6 departiràs aquella  
Lv 2,11  a nostre Senyor sien meyns de  llevat, axí que no hy hage res de llevat  
Lv 2,11  llevat, axí que no hy hage res de  llevat ni de mel en ço que sacrificareu a  
Lv 6,16  manuch Aron e sos fills meyns de  llevat, e mengen-la en lo loch del  
Lv 6,28  vaxell de coura, sia respat e puys  llevat ab aygua. 29 »Tots los mascles del  
Lv 7,12  de gràcia, ofiren pans sens  llevat salguats d’oli, e foguace aliza  
Lv 8,26  devant nostre Senyor; pa meyns de  llevat e una besteza a manera de crespell  
Lv 10,12 nostre Senyor e menyats aquell sens  llevat prop de l’altar, cor sant dels  
Lv 15,5  les mans e les vestedures, e ell,  llevat ab aygua, serà no nèdeu tro al  
Lv 15,6 llevarà las sues vestedures, e ell,  llevat en aygua, serà no nèdeu tro al  
Lv 15,7  llevarà la sua vestimenta, e ell,  llevat en aygua, serà no nèdeu tro al  
Lv 15,12  sia trenquat, e si és de fust, sia  llevat ab aygua. 13 »E si serà sanat  
Lv 15,22  levarà lo seu vestiment, e ell,  llevat [*], serà no nèdeu tro al vespra.  
Lv 15,27 e llevarà la sua vestimenta, e ell,  llevat ab aygua, serà inmunda entrò al  
Lv 22,6  qui santifiquades són; e com haurà  llevat la sua carn ab aygua 7 e serà post  
Lv 23,17  de II delmes de sèmola llevade de  llevat, los quals coureu en promeyes al  
Lv 23,20  dels pasífichs. 20 E com haurà  llevat aquells lo sacerdot ab pans de  
Ex 40,12  testimoni e sos fills, e com seran  llevats ab aygua, 13 portaran les santes  
Lv 1,9  e los budells e los peus, seran bé  llevats en aygua; e posarà açò lo secerdot 
Lv 7,13 oli per agual mesclament, 13 e pans  llevats sacrificarà ab lo sacrifici de les 
Lv 8,21 fraxura e lo sèu mès en lo foch, 21  llevats primerament los budells e los  
Lv 9,14  sobre l’altar e cremà a foch, 14  llevats primerament los budells ab aygua e 
Lv 15,11 qui toquaran aquests abans que sien  llevats ab les mans, llevarà la sua  
Lv 15,11  mans, llevarà la sua vestimenta, e  llevats ab aygua, seran no nèdeus entrò al 
Lv 22,24 Tot animal lo qual haurà neletats o  llevats los botons no presentareu al  
Ex 12,31  e Aron en aquella nit e dix-los:  –Llevats-vos e axits d’entre mon poble, 
Ex 40,34  ho cobria [*]. 34 E com la nuu sa  llevava del tabernacla, movien-sa los  
Ex 16,21  havien master a lurs obs, e con se  llevave lo sol, fonie’s. 22 E en lo dia  
Ex 17,11  lo cap del coll. 11 E com Moysèn  llevave les mans, Irael vensia, e com  
Ex 33,8  8 E com axís Moysèn al tabernacla,  llevave’s tot lo pobla e astava cascú a  
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Ex 8,20  com havia dit Déu a Moysèn. 20 [*]  –Lleve’t bon matí e està devant Farahó, e 
Ex 6,8  a vós a le terra sobra la qual yo  llevé la mia mà per ço que donàs ella a  
Ex 1,2  hi entraren: 2 Rubem, Simeon,  Lleví, Judàs, 3 Ysachar, Zabulun,  
Ex 2,1  açò, axí un homa de la casa de  Lleví, e pres muller de aquella matexa  
Ex 6,16  16 E aquests són los fills de  Lleví per lurs cognisions: Guersson e Caad 
Ex 6,16  i Merarí. E los anys de la vida de  Lleví foren CXXXVII anys. 17 E los fills  
Ex 6,17  E los fills de Guersson, fills de  Lleví, foren: Llebim e Semeý per lurs  
Ex 6,18  18 E los fills de Caad, fills de  Lleví, foren: Aram e Asuar e Ebron e  
Ex 6,19  19 E los fills de Merarí, fills de  Lleví foren: Moholí e Mussí. Aquests tots  
Ex 6,19 Aquests tots foren los perentats de  Lleví per les sues companyes. 20 E pres  
Ex 32,26  -se a ell tots los fills de  Lleví, 27 als quals ell dix: –Açò diu  
Ex 32,28  seu.” 28 E féran los fills de  Lleví segons la paraula de Moysèn, e  
Ex 6,25  són prínceps de les companyes dels  llevins e lus parentats. 26 Aquest és Aron 
Ex 38,21  de Moysèn en les peraules dels  llevins, per mà de Lichamar, fill de Aron, 
Lv Inc libra de Moysèn, lo qual és apellat  Llevítich, al qual los juheus apellen  
Lv 25,33  car les cases de les ciutats dels  llevítichs en llochs de possecions són  
Lv 19,19 lo camp no’l sembraràs de diverses  llevors. La vestadura [*] de II fils és  
Lv 22,7 carn ab aygua 7 e serà post lo sol,  llevors és mundat, mengerà de les coses  
Lv 26,41  la ignosenta pensa llur. »E  llevors pregueran per les malvestats  
Ex 21,11  E si no farà aquestes IIIs coses,  llex-la hom de grat anar meyns de  
Lv 4,27  vet en la llig e puxs que se’n  llex 28 e que conegua son peccat, ofira  
Lv 14,7 per ço que dret sia porgat, e puixs  llex anar lo pardal viu que se’n vol al  
Lv 16,10  e face pregàries sobre aquell e  llex anar aquell en lo desert. 11 »E com  
Ex 7,16  hebreus, m’ha tremàs a tu dient:  Llexa anar lo meu poble per ço que  
Ex 8,1  a ell: “Açò diu nostre Senyor:  Llexa anar lo meu pobla per ço que  
Ex 8,20 aygües e diràs a ell: “Açò diu Déu:  Llexa anar lo meu poble per ço que  
Ex 9,1 diu nostre Senyor Déu dels hebreus:  Llexa anar lo meu poble per ço que  
Ex 9,13  nostre Senyor, Déu dels hebreus:  Llexa anar lo meu poble per ço que  
Ex 10,3  a quant no vols esser sotmès a mi?  Llexa anar mon poble per ço que sacrifich  
Ex 8,32  axí que en aquesta vegade no  llexà anar lo pobla. 9,Tit Capítol VIIIIº  
Ex 9,7  E agreuyà’s lo cor de Farahó e no  llexà anar lo poble. 8 E dix Déu a Moysèn  
Ex 10,20  Senyor lo cor de Farahó, e no’n  llexà anar los fills de Ysrael. 21 E dix  
Ex 11,10  endurahí lo cor de Farahó, que no  llexà axir lo poble de Ysrael de tota la  
Ex 18,27 tota poque cosa jutyaven ells. 27 E  llexà anar Moysèn son sogre, e ell anà-  
Lv 1,15 coll axí que sia trencat lo cuyr, e  lléxan decórrer la sanch sobra l’altar a  
Ex 7,14  és lo cor de Farahó, que no vol  llexar lo poble. 15 Vé a ell al matí, e  
Ex 10,27  Senyor lo cor de Faraó, e no volch  llexar anar ells. 28 E dix Farahó a  
Ex 11,1  e Agipte atrecí, e aprés de açò  llexar-vos-ha axir. 2 Digues, donques, 
Ex 3,19  Déu nostra.” 19 Mas yo sé que no  llexarà a vós lo rey de Agipta per ço que  
Lv 16,23 portava com intrà en lo santuari, e  llexarà-les aquí, 24 e llevarà la sua  
Lv 20,4  menyspresant la mia senyoria,  llexarà l’hom qui haurà donat de la  
Ex 23,11  son esplet, 11 e en lo VII ayn [*]  llexaràs raposar per ço que mengen los  
Lv 19,10  mas als pobres e als palegrins los  llexaràs cullir. Yo sóm lo Senyor Déu  
Ex 8,8 granotes de mi e de mon poble, e yo  llexaré anar lo seu poble per sacrificar  
Ex 8,28  manat a nós. 28 E dix Farahó: –Yo  llexaré vós per ço que sacrificats al  
Ex 10,10 Senyor. 10 [*] –[*] ab vós. ¿Com yo  llexaré anar vós e vostres infans? ¿Per  
Ex 14,5  fer, ne què havem fet? Per què  llexàrem lo poble de Ysrael que no  
Ex 9,21  la paraule de nostre Senyor Déu  llexaren lurs serfs e lus bestiars en lurs 
Lv 23,22  als pobres e palagrins les  llexareu aquelles. Yo sóm lo Senyor Déu  
Ex 2,20  –Aon és aquell homa? Per què’l  llexàs? Apallats-lo per ço que manuch lo 
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Lv 14,53 grana e ab l’hisop. 53 E com haurà  llexat anar lo pardal volar al camp  
Lv 16,22  en terra solatària, e serà  llexat en lo desert. 23 »E ratornarà Aron  
Lv 16,26  l’altar. 26 »E aquell qui haurà  llexat anar lo cabrit llevarà sos  
Ex 32,10 pobla és de dura servitut. 10 E are  llexe’l a mi, e la mia ira irixaré contra 
Ex 10,7  Farahó: –Per què sofarim nós açò?  Llexem anar los hòmens per ço que  
Ex 12,23 e’n cascú dels perestatges, [*] no  llexerà lo destroÿdor venir en les vostres 
Ex 22,5 guostarà camp o vinya ab foch, o hy  llexerà sa bístia per ço que pexa aquí,  
Ex 22,18 pendre les vèrgens. 18 »Metzinés no  llexeràs viura. 19 »E qui jaurà ab bèstia, 
Ex 8,21 que sacrifich a mi, 21 cor si no’l  llexes anar, vet que yo tramatré a tu e a  
Ex 5,8  aminvets res del treball, ne’ls  llexets vaguar; e puys cridaran dient:  
Lv 6,9  Aron e a sos fills: »Aquesta és la  lley de lo holocaust: Cremarà en l’altar  
Lv 6,14  en l’altar. 14 »Aquesta és la  lley del sacrifici e dels prasens que  
Lv 7,1  7,Tit Capítol VII 1 Aquesta és la  lley de [*] la colpa. »Santa dels sants  
Lv 7,7  e a cascun sacrifici serà una  lley: als sacerdots qui a ella ofarir  
Lv 7,11 per agual mesura. 11 »Aquesta és la  lley de la ofarena de les coses  
Lv 7,34  de aquell en fur del Senyor, en  lley perdurable a tot lo poble de Ysrael.  
Lv 7,37 generacions sues. 37 »Aquesta és la  lley de l’holocaust e del sacrifici per  
Lv 10,15  e pertanyen a tu e a tos fills en  lley perdurabla, axí com manà lo Senyor.  
Lv 11,46  cor yo sóm sant. 46 »Aquesta és la  lley dels animals e de les volataries e de 
Lv 12,7  de la sanch sua. Aquesta és la  lley de les parteres, mascla o fembra. 8 E 
Lv 13,59  [*] serà munda. 59 »Aquesta és la  lley de la llepra e del vestiment de llana 
Lv 14,2  a Moysèn dient: 2 –Aquesta és la  lley del llebrós com hom lo deurà mundar:  
Lv 14,54 mondade per dret. 54 »Aquesta és la  lley de tota llepra e de percudiment, 55  
Lv 15,32  que és entre ells. 32 Aquesta é la  lley de aquells qui han malícia de flux de 
Lv 18,26  26 »Guordau les mies costumes e  lleys e juýs, e no fareu denguna de  
Lv 19,19  Yo sóm lo Senyor. 19 »Les mies  lleys conservau. Les tues bèsties no faràs 
Lv 20,22  fills seran. 22 »Guordau les mies  lleys e juýs e feu aquelles per tal que a  
Lv 26,43  los meus juýs, e les mies  lleys hauran viltingudes. 44 E enperò com  
Lv 26,45  Aquests són los manaments e juýs e  lleys les quals donà lo Senyor entra si e  
Ex 25,4 e blau e porpre e color de grana, e  lli e cordovà e pells de cabres 5 e pells  
Ex 26,1  tebernacle feràs axí X cortines de  lli tortís e de blau color de grane [*], e 
Ex 26,31  de porpre, de color vermella, de  lli tortís e de obra brodade e bella,  
Ex 26,36  e de porpre, de color vermella e  lli tortís, obra obrada. 37 E faràs al  
Ex 27,9  migjorn serà la cortina de blau de  lli tortís, de C colzes de lonch un llats  
Ex 27,16 e de porpre, de color vermella e de  lli tortís, obra brodade. Les sues colones 
Ex 27,18  e V colzes d’alt, e serà de  lli tortís, e llurs colones, d’aram. 19 E 
Ex 28,4  hosen e efot, e pali e guonella de  lli estreta, e oral e braguer. E faran  
Ex 28,5 e de porpre, de color vermella e de  lli tortís, 6 e faran lo efot de color de  
Ex 28,6  blau e de porpre e de grane, e de  lli tortís, obra brodade, 7 de abdues les  
Ex 28,8  de porpre e de color vermella e de  lli tortís. 9 »E pendràs II pedras de  
Ex 28,15  de porpre e de color vermella e de  lli tortís. 16 E faràs ell codrat en  
Ex 28,39 »E estrènyer-s’ha sa guonella de  lli, e faràs sàvena de lli e bragués, e  
Ex 28,39  guonella de lli, e faràs sàvena de  lli e bragués, e faràs-ho de obra  
Ex 28,40  fills de Aron guonelles de drap de  lli, e faràs a ells bragués e capells  
Ex 28,42  42 E fé a ells braguers de  lli per cobrir lur carn de lur verguonya,  
Ex 29,5  ço és a saber, la guonella del  lli e lo pali de l’ephot e l’hossen, †e  
Ex 29,8  e aportar-los-has guonelles de  lli, e senyiràs bragués 9 a Aron e a sos  
Ex 35,6 e blau e porpra e color vermella, e  lli tortís e pèlls de cabres, 7 e pells de 
Ex 35,19  e lurs cordes, 19 e los draps del  lli a servitut de la santadat, e los draps 
Ex 35,35 blau [*] com en color vermella e en  lli, tixén e fayent tota obra nova que  
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Ex 36,8 obra del tabernaccla, X cortines de  lli tortís e blau e porpra e color  
Ex 36,35 e de grana e de color vermella e de  lli tortís, obra brodade e vayra e  
Ex 38,9 era la tenda en la playe austral de  lli tortís, de C colzes, 10 e XX colones  
Ex 38,16 tendes del tabernaccla féu texir de  lli tortís, 17 e los fonaments de les  
Ex 38,18  e de porpre e de color vermella e  lli tortís, e havia de llonch XX colzes, e 
Ex 38,23  de porpra e de color vermella e de  lli tortís. 24 E tot l’or qui fou despès  
Ex 39,1  de porpra e de color vermella e de  lli tortís faéran draps brodats a obs de  
Ex 39,2  de porpra e de color vermella e de  lli tortís, 3 [*] e tellà †bragues† d’or, 
Ex 39,3  e entra la color vermella e entra  lli, per ço que fessen obra brodade e’n  
Ex 39,8  de porpre e de color vermella e de  lli tortís, 9 e fo quodrat e dopla, de  
Ex 39,22  e de porpre e de color vermella e  lli tortís, 23 e cascavells de or munde  
Ex 39,25  texida a Aron e a sos fills, de  lli tortís, 26 e corones ab lurs corns  
Ex 39,27  27 e bragues a cascú d’ells, de  lli tortís, 28 e lo braguer atrecí de lli  
Ex 39,28  tortís, 28 e lo braguer atrecí de  lli tortís e de blau e de porpra e de  
Lv 6,10  vesta guonella e bragues de  lli sobre sa carn, e pendrà les sendres  
Lv 8,7 vestí-li lo vestiment de bisba de  lli e lo braguer, e vestí a ell lo pali e  
Lv 8,13  oferts, vestí’ls de guonelles de  lli e senyí a ells bragués e posà en ells  
Lv 10,5 jeyen, vestits ab lurs guonelles de  lli, e gitaren-los defora axí com los fo 
Lv 13,47  47 »Vesteduras de llane o de  lli que llebrós haurà, 48 en stam o sots  
Lv 13,59  e del vestiment de llana o de  lli e de astam e de totes coses sots pel,  
Lv 16,4  holocaust, 4 e vesta la gonella de  lli e bragues de lli per ço que sel ses  
Lv 16,4  la gonella de lli e bragues de  lli per ço que sel ses verguonyes, e sinya 
Lv 16,4  e sinya encare correge de  lli e una sàvena de lli sobre lo cap, cor  
Lv 16,4  correge de lli e una sàvena de  lli sobre lo cap, cor aquestes són santes  
Lv 16,32  son para; e aporterà vestedura de  lli e vestedures santes, 33 e perdonarà al 
Lv 23,13  ayn, en holocaust del Senyor, 13 e  llibamens seran presentats ab ell: II  
Lv 23,18  e seran en holocaust ab los  llibamens seus en olor molt suau al  
Lv 19,20  ab preu no rehamuda ni donada a  llibertat, seran betuts abdosos e no  
Lv 22,13  de son para. Nengú astranger no ha  llibertat de menyar. 14 »Ne qui mengerà de 
Ex 32,33  peccarà a mi, yo’l rrauré de mon  llibra. 34 Tu emperò vé e digues en aquest 
Lv 25,29  dins los murs de la ciutat haurà  llicència de rembra-la dins lo temps de  
Ex 13,9  devant tos ulls, per ço que  llig de nostre Senyor sia tots temps en la 
Lv 4,27 qualque que nostre Senyor vet en la  llig e puxs que se’n llex 28 e que  
Lv 5,17  coses que nostre Senyor veda en la  llig, e entendrà la cosa del peccat per la 
Ex 12,34  abans que llevàs, la lur pascha  lligade ab draps sobre lurs muscles. 35 E  
Ex 28,37  sant de nostra Senyor. 37 E  lligaràs aquella ab fill blau, e serà  
Ex 21,29  son senyor ho sàpia e no’l tendrà  lligat o enclòs, e ell auciurà hom o  
Ex 39,12  e safís e jaspis; 12 e en lo terç,  lligírius, àchates e amatistes; 13 e en lo 
Lv 26,6  e lo coltell no pessarà vostres  llímits, 7 passaguireu los vostros  
Ex 34,19  19 »Tot ço que obra vullva de  llinatge masculí serà meu de tots los  
Lv 6,29  ab aygua. 29 »Tots los mascles del  llinatge sacerdotal mengen les carns de  
Lv 7,6  la colpa. 6 Tots los mascles del  llinatge de preveres en lo lloch sant  
Lv 21,15  15 No mescla la generació de son  llinatge ab vulguar de la sua gent, car yo 
Lv 25,47 vendrà’s ton frara o a’lgú de son  llinatge, 48 aprés de la venda sa pot  
Ex 8,21  e en totes les tues cases, tot  llinatges de mosques [*] en totes les  
Ex 12,22  la sanch, e salpaçar-n’hets lo  llindar e abdozos los perestatges. E nagú  
Ex 12,23  e com veurà la sanch sobre lo  llindar e’n cascú dels perestatges, [*]  
Lv 11,34  no nèdeus, e tota cosa que beurets  llíquida de tots los vaxells serà inmunda. 
Ex 25,33  en la altra cana, e pom e flor de  llir. E aqueste serà la obra de les VI  
Ex 37,19 manera de nou, ab flos ensemps e ab  lliris; e aquesta matexa obra era en tots  
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Ex 37,20 poms a manera de nous, ab flos e ab  lliris en cascú, 21 e les flos éran sots  
Ex 21,18  e aquell no serà mort mas caurà en  llit per malaltia, 19 si’s llevarà e irà  
Lv 15,22  serà ensutzat. 22 E qui toquarà lo  llit de aquella levarà lo seu vestiment, e 
Lv 5,12  pos gens, cor per peccat és. 12 E  lliura aquella al sacerdot, lo qual ne  
Lv 7,30  ofertes a Déu seran consagrades,  lliura-hu al sacerdot, 31 lo qual ne  
Ex 36,3  qui de grat s’hi ofarien obrar, 3  lliurà a ells tots los universos dons dels 
Lv 8,27 e la cama dreta. 27 Tot açò ensemps  lliurà a Aron e a sos fills. Los quals com 
Lv 2,8  ço que oferràs a nostre Senyor e  lliurar-ho-has [*] als sacerdots. 9 E  
Ex 30,16  perdonaments dels fills de Ysrael  lliuraràs en ús del tabernacla del  
Ex 23,31  e del desert entrò al flum. E  lliuraré en les vostres mans los  
Lv 26,25  enmig de vosaltres, e sareu  lliurats en les mans dels contraris, 26 e  
Ex 17,14  açò per ramenbransa en lo libra, e  lliure-lo en les orelles de Josuè. Yo  
Lv 5,16  e puys anadesque-hy la Vè part e  lliure-ho al sacerdot, lo qual prech per 
Lv Expl  Expl Ací acaba lo terç libra, de  Llivítich.  
Lv 25,32  a son senyor. 32 »Les cases dels  llivítichs que en la ciutat són, tostemps  
Ex 28,22 per los XII trips. 22 E faràs sobra  llo hosen dues cadenes d’or pur que s’  
Lv 19,24 fruyts de aquells saran santificats  lloabbles al Senyor, 25 e en lo V ayn  
Ex 27,3 cubertes de aram. 3 E faràs [*] ses  lloces [*] e sos mortés e ses ascudelles,  
Ex 18,23  poble poràs menar cascú en son  lloch en pau. 24 E com Moysèn oý açò, ell  
Ex 19,17  Moysèn lo poble encontre Déu del  lloch de l’albergade, e estigueren a le  
Ex 29,31  e couràs las suas carns en  lloch sant, 32 les quals menyaran Aron e  
Ex 30,36  del testimoni, en lo qual  lloch aparré a tu, e sarà sant dels sants  
Ex 33,1  dient: –Vé, devalla de aquest  lloch, tu e lo teu pobla que traguist de  
Ex 33,21  E altra vegada dix: –Vet ací és lo  lloch ab mi, e staràs sobra la pedra, 22 e 
Ex 40,35  nuu, estaven-sa en aquell mateix  lloch. 36 E la nuu de nostra Senyor cobria 
Lv 4,12  traurà fora de la albergade, en lo  lloch net on solen gitar les sendres [*].  
Lv 4,24  aquell, e puys deguoll-lo en lo  lloch on solen deguollar devant nostre  
Lv 4,29 és per peccat, e deguoll aquella en  lloch de l’holocaust, 30 e prenga lo  
Lv 6,11 albergada, e posar-les-ha en lo  lloch net [*]. 12 »E lo foch crem tostem  
Lv 6,26  qui ofer, manuch aquella en lo  lloch sant en l’antrament del tabernacla. 
Lv 6,27  serà escampada, sien llevades en  lloch sant. 28 E lo vaxell de la terra en  
Lv 7,6  del llinatge de preveres en lo  lloch sant menyaran aquestes carns, cor  
Lv 10,13  sants és. 13 E menyarets-lo en  lloch sant, cor dat és a tu e a tos fills  
Lv 10,14  cama qui és depertide menyarets en  lloch munde tu e tos fills e les filles  
Lv 10,17  lo sacrifici fet per peccat en  lloch sant? Cor sant dels sants és, [*]  
Lv 13,28  és; 28 e si starà blanqua en son  lloch, no asats clara, de cremament és, e  
Lv 13,32  los cabels seran en lur color e lo  lloch de la plaga agual en la cotna, 33  
Lv 13,33  en la cotna, 33 reurà’l en altra  lloch meyns de la plagua e tendrà’l per  
Lv 13,34  veurà que la plaga estiga en son  lloch ne no serà pus pregona que la carn  
Lv 14,13 peccat e lo holocaust, ço és, en lo  lloch sant, e axí com per peccat e enaxí  
Lv 14,28 de la sua mà e del peu atrecí en lo  lloch de la sanch qui és escampada per la  
Lv 14,40  gitar aquelles fora la ciutat en  lloch inmunda, 41 e la casa farà raura  
Lv 14,41 gitar la rahadura fora del pobla en  lloch inmunda, 42 e farà tornar d’altres  
Lv 14,42  e farà tornar d’altres pedres del  lloch on haurà llevades aquelles, e ab  
Lv 15,21  no nèdeu entrò al vespra; 21 e lo  lloch on dormirà o siurà en los dies del  
Lv 16,24  aquí, 24 e llevarà la sua carn en  lloch sant, e aporteran-li sos  
Lv 21,7  e per tant sants seran. 7 »De  lloch sutze ni desonest no pendran muller, 
Lv 23,20  promícies devant lo Senyor, daran  lloch en ús seu. 21 E apellareu aquell dia 
Lv 24,9 e de sos fills perquè’ls mengen en  lloch sant, car sant dels sants és del  
Lv 15,24  no nèdeu per VII dies, e en tots  llochs on ell dormirà ensutzarà. 25  
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Lv 25,33  de les ciutats dels llevítichs en  llochs de possecions són entre los fills  
Ex 22,15 esser restituÿde, mayorment si serà  llogade per preu a le sua obra. 16 »Si  
Lv 25,40  com als esclaus, 40 mas axí com a  llogader e conreador serà, fins l’ayn  
Lv 22,10  de les coses santifiquades; [*] lo  llogat per fer algun treball per lo  
Ex 12,45  e axí’n menyaran. 45 »Palagrí ne  llogater no manuch d’ell. 46 »E en una  
Lv 19,13  No romandrà lo treball de ton  llogater envers tu fins al matí. 14 No  
Lv 25,6 servacials, sclaus e esclaves, e al  llogater teu e al palagrí qui habita ab  
Ex 2,9  infant e nodrex-lo’m, e yo  lloguar-te-n’he. E pres-lo la mara  
Lv 25,50  [*] serà-li comtat a raó de  lloguer; 51 e si més muntarà los anys que  
Lv 25,53  53 Los que abans serví ab lo  lloguer ne rebratran. No aflagiràs a ell  
Ex 15,11  granesa e en sentedat, terrible e  llohable e fayent maravelles? 12 Estanits 
Lv 9,24  l’altar. E com lo pobla viu açò,  lloharen nostra Senyor e gitaren-se  
Lv 3,10 cobre lo ventra, e encara sobra los  llombles e sobra los ronyons tot lo grex  
Lv 3,15  los menbres vidals, 15 e los II  llombles ab lo fetge, qui és sobra aquells 
Lv 3,17  del pits e aquell qui pengen los  llombles offarrets sobra l’altar. 4,Tit  
Lv 4,9  aquell qui és dedins: 9 dels dos  llombles e la tela qui és prop de la  
Lv 8,25  e los budells [*] e abdozos los  llombles pres, e la cama dreta. 26 E pres  
Ex 12,11 E axí menyarets aquell: los vostres  llombres sien sints, e hajats calzement en 
Ex 28,42  carn de lur verguonya, e de lurs  llonbles entrò a les cuxes. 43 E usaran  
Ex 26,8  de les quals haurà XXX colzes de  llonch e IIII de ample, e de aquesta  
Ex 27,11  una cortina de C colzes de  llonch, e XX colones, e XX pilars d’eram, 
Ex 28,16  codrat en dobla, e haurà I palm de  llonch e altre palm d’ampla. 17 E posaràs 
Ex 30,2  de setim faràs ell, 2 e haurà de  llonch I colze, e altra d’ampla, axí que  
Ex 36,9  9 de les quals la un havia de  llonch XXVIII colzes e de ampla IIII  
Ex 37,1  arque de fust de setim, e hach de  llonch II colzes e mig [*] d’ampla, e d’ 
Ex 37,6  tot entorn de pur aur, e havia de  llonch II colzes e mig, e I colze e mig d’ 
Ex 37,10 taula de fust de sethim, e havia de  llonch II colzes, e d’ampla un colze, e  
Ex 38,15  féu cortines de XV colzes de  llonch, ab III colones ab sos fonaments.  
Ex 38,18  vermella e lli tortís, e havia de  llonch XX colzes, e d’alt V, segons la  
Ex 20,12  pare e ta mare per ço que visques  llongament sobre la terra la qual nostro  
Ex 26,16  tebernacla de fust de setim, 16 de  llonguesa de X colzes, e ample de un colze 
Ex 27,9  colzes de lonch un llats tindrà en  llonguesa. 10 E faràs XX colones ab llurs  
Ex 36,21  fust de setim estans; 21 e era la  llonguesa de la taula de X colzes, e d’  
Lv 11,21  anirà sobra IIII peus [*] haurà  llonguesa detràs per què saltarà sobra  
Ex 25,10  »Arque de fust de setim farets, la  llongueza de aquella haurà II colzes [*],  
Ex 26,2  faràs varietat de obra [*]. 2 E la  llongueza de la una cortina serà de XXVIII 
Ex 26,13 e ço que sobrerà de les cortines de  llongueza, de cascuna part del tabernacla  
Ex 38,3  com olles e cubertores e mortés e  llosses e semblants, e ensencés, e  
Ex 30,34  càlbenum de bona odor, e ensens bé  lluent, aytant de la un com de l’altra,  
Lv 13,4  serà departit. 4 »Mas si serà  lluent e blanch a la plaga en la cotna e  
Lv 14,56  o en rotura de carn de màcula  lluent e de diverses colós d’equelles 57  
Lv 11,30  e dregó e serguentana e cameleon e  lluert e cocodillus; 31 tots aquests són  
Ex 25,6  e fusts de setim, 6 e oli a le  llumanària e a le cuyna, e coses odorans e 
Ex 39,36  e totes ses eynes, e l’oli de la  lluminària, 37 e la taula d’or, e l’oli  
Ex 20,21  no pecats. 21 E estech lo poble de  lluny, e Moysèn se acostà a le calige en  
Lv 11,23  sinó aquestes que havem dites,  llunyades sien de vós. 24 »E qui toquarà  
Lv 26,40  ab los quals se són capgirats e  llunyats de mi e han caminat per lo  
Ex 10,7  per ço que sacrifícan al Senyor  llur Déu. ¿No veus que Agipta és  
Ex 40,23  23 e ordonà les llantes en  llur orda, axí com nostre Senyor ordonà.  
Lv 1,3  3 »E si holocaust serà la  llur oferena [*] de bous, oferrà a mi lo  
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Lv 3,6  en odor suau al Senyor. 6 »E si la  llur oferta serà de ovelles e la  
Lv 3,8  nostre Senyor, 8 posen la mà sobra  llur sacrifici, ço és, en lo cap del  
Lv 11,11  [*] les llurs carns no mengets ne  llur morteÿna [*]. 12 Tots aquells qui no  
Lv 11,39  qui són lleguts a vós menyar, qui  llur morteÿna toquarà serà inmunda entrò  
Lv 13,10 color blancha e los cabells muderan  llur color e aquella carn serà viva, 11  
Lv 15,33 fembra, 33 e de aquelles que han de  llur temps e qui soféran flux de sanch, e  
Lv 20,12 car gran peccat han comès; la sanch  llur sia sobre ells. 13 »Qui dormirà ab lo 
Lv 20,16  muyra ab la bístia; la sanch  llur sia sobre ells. 17 »Qui pendrà sa  
Lv 20,17  prasència del pobble, per tant con  llur llegesa la un de l’altre han  
Lv 20,18  de sa porgació e haurà descuberta  llur legeza e ella haurà uberta la font de 
Lv 20,19  carn descobrirà; portaran abdozos  llur malvestat. 20 »Qui participarà ab la  
Lv 21,5  barbe ni faran entratallaments en  llur carn. 6 Sants seran al Senyor Déu  
Lv 22,27  serà sots la mamella de la mara  llur, e al VIIIè dia d’equí avant  
Lv 26,41 ·s don verguonya la ignosenta pensa  llur. »E llevors pregueran per les  
Ex 25,36  ixen de una asta del canalobra, 36  llurs poms e lurs astes de ella seran tots 
Ex 26,37 de setim, e seran cubertes d’or, e  llurs caps d’or, e les colones en què  
Ex 27,10 llonguesa. 10 E faràs XX colones ab  llurs pilars d’aram, e les colones seran  
Ex 27,16  Les sues colones seran IIII, e  llurs pilars, atretants. 17 Totes les  
Ex 27,18  d’alt, e serà de lli tortís, e  llurs colones, d’aram. 19 E totes les  
Ex 27,21 coltivament als fills de Ysrael e a  llurs successós. 28,Tit Capítol XXVIIIIº 1 
Ex 33,10 astaven ells aquí e adoraven defora  llurs tabernaccles. 11 Parlava Moysèn a  
Ex 34,13  a tu en roÿna, 13 mas destroviràs  llurs ares e lurs ymatges [*]. 14 »E no  
Ex 34,15 equelles ragions, ne forniqueràs ab  llurs déus, cor si forniquaves ab los lurs 
Ex 34,16  sacrificades, 16 e pendries de  llurs filles a tos fills, e puys, que  
Ex 34,16  fornicar los fills de tos fills en  llurs déus. 17 »Déus fonadís no fasses a  
Ex 35,29  fembres ab pensa devota ofariren  llurs dons de què fessen la obra que havia 
Ex 36,3  lo pobla per lo matí e ofarien  llurs vots e llurs promeses. 4 Per la qual 
Ex 36,3  per lo matí e ofarien llurs vots e  llurs promeses. 4 Per la qual cosa los  
Ex 36,36  36 e IIII colones [*], ab  llurs capitells, totes cubertes d’or, e  
Ex 36,38  [*] e cobrí-les totes d’or, e  llurs fonaments, ço és, so en què ells  
Ex 38,14  e les colones de XV colzes, III de  llurs fonaments, una a cascun llats de la  
Ex 38,17  foren de aram, e les colones e  llurs corballons foren [*] de argent [*].  
Ex 40,34  movien-sa los fills de Ysrael en  llurs mogudes; 35 e si penyava la nuu,  
Ex 40,36 vahent lo pobla de Ysrael per totes  llurs mugudes. Expl Ací fenex lo segon  
Lv 4,35  per aquell e per son peccat, e  llurs peccats li seran perdonats. 5,Tit  
Lv 7,34  fills de Ysrael del sacrifici de  llurs oferenes, e dar-ho-han a Aron,  
Lv 7,38 manà als [*] de Ysrael que ofarisen  llurs oblacions al Senyor en lo desert de  
Lv 8,2  2 –Prin Aron ab sos fills e ab  llurs vestedures e ab l’untament de l’  
Lv 8,22  dels sacerdots, e posaren les  llurs mans sobra lo cap d’equell Aron e  
Lv 8,30  los vestiments de aquell e sobre  llurs fills e sobre lurs vestiments. 31 E  
Lv 9,24  e gitaren-se sobre les cares  llurs. 10,Tit Capítol X 1 E Nadap e Abiú,  
Lv 10,1  e Abiú, fills de Aron, prenguéran  llurs ensensers e materen-hi foch e  
Lv 11,8  »Les carns de aquells no mengets e  llurs calabrines mortehines no toquets,  
Lv 11,11  és abominabla a vós; 11 [*] les  llurs carns no mengets ne llur morteÿna  
Lv 11,19  19 e lo flemench e la fotge segons  llurs genus, e pupuda e rata panada. 20 »E 
Lv 15,31  de llegeza e que no muyren en  llurs llegeses com ensutzaran lo meu  
Lv 16,16  dels fills de Ysrael e de  llurs colpes e de lurs peccats, e segons  
Lv 16,22  cabrit sobra lo seu cap totes les  llurs iniquitats en terra solatària, e  
Lv 25,33  no seran en lo jubileu, torneran a  llurs senyors, car les cases de les  
Lv 26,34  34 »Llavors plauran a le terra los  llurs disaptes en tots los dies de la sua  
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Lv 26,40  40 entrò que’s peniden de  llurs malvestats e de sos mals, ab los  
Lv 26,41  pregueran per les malvestats  llurs, 42 e ramenbrar-m’he de la  
Ex 20,18  e per açò, de por, estigueren de  lluyn. 19 E digueren a Moysèn: Parle tu ab 
Ex 24,1  LXX vells de Ysrael, e adoraràs de  lluyn. 2 E solament Moysèn s’ecostarà al  
Lv 25,11  primera, 11 car jubileu és. E lo  Ln any no senbrareu ni collireu  
Ex Inc  Inc E comensa  lo libra de Èxodus, que és lo segon libra  
Ex Inc  comensa lo libra de Èxodus, que és  lo segon libra de la Blíbia. 1,Tit Capítol 
Ex 1,8  ’s en la terra de Agipta rey nou,  lo qual no conaxia Josep, 9 e dix a son  
Ex 1,9  9 e dix a son pobla: –Veus que  lo pobla de Yraell és ab nós, e és molt  
Ex 1,14  ab palla, e ab tot servey en  lo camp e en tota lur obra servien ells  
Ex 1,15  ells ab duresa de cor. 15 E dix  lo rey de Egipta a IIs juÿes madrines –de  
Ex 1,16  si serà l’infant mascla ociets- lo, e si és famella, restaurats-la. 17 E 
Ex 1,17  taméran nostro Senyor e no fahéran  lo manament del rey de Agipta, ans  
Ex 1,18  ans conservaren los infants. 18 E  lo rey féu-les-sa venir e dix: –Per  
Ex 1,20 Déu bé a les madrines, e muntiplicà  lo poble, e foren molt confortats. 21 E  
Ex 1,22 elles cases. 22 E manà Farahó a tot  lo poble dient: –Qualque mascla nexerà,  
Ex 1,22  mascla nexerà, sia gitat en  lo flum, e si és fembra, restaurats-la.  
Ex 2,2 E véran ell molt bell, e amagaren- lo per IIIs mesos. 3 E com més no’l  
Ex 2,5  E com la infanta viu la caxeta en  lo riu, tramès-hi una de ses massipes. E 
Ex 2,9  –Prin aquest infant e nodrex- lo’m, e yo lloguar-te-n’he. E pres- 
Ex 2,9 e yo lloguar-te-n’he. E pres- lo la mara e nodrí l’infant [*]. E dix a  
Ex 2,10  en loch de fill. E ella apellà  lo nom de aquell Moysèn dient: «De la ayga 
Ex 2,12  que no hy havia null hom, e aucís  lo agepcià e amaguà’l en la arena. 13 E  
Ex 2,13 amaguà’l en la arena. 13 E axí en  lo segon jorn, e viu II hebreus qui’s  
Ex 2,13  e dix en aquell qui havia  lo tort: –Per què fers ton proÿsma? 14 E  
Ex 2,14 -ma tu auciure axí com auciest hir  lo egepcià? E temé’s Moysèn e dix: «Per  
Ex 2,15  15 E Farahó sabé açò, e volch- lo auciura, a Moysèn. E fogí Moysèn devant 
Ex 2,16  Median, e sech prop del pou. 16 E  lo senyor de Median havia VII filles, les  
Ex 2,16  e unplir les picas per abeurar  lo bestiar de lur para. 17 E  
Ex 2,20 homa? Per què’l llexàs? Apallats- lo per ço que manuch lo pa ab nós. 21 E  
Ex 2,20  Apallats-lo per ço que manuch  lo pa ab nós. 21 E apellaren-lo. E jurà  
Ex 2,21  lo pa ab nós. 21 E apellaren- lo. E jurà Moysèn que estaria ab ell. E  
Ex 2,22  22 la qual consabé e infantà fill,  lo qual apellà Guarson dient: «Paragrí fuy 
Ex 2,22  E puys hach-ne un altra,  lo qual apellà Eliètzer dient: «Lo Déu de  
Ex 2,23  23 E aprés molt de temps, morí  lo rey de Egipta. E sospiraren los fills  
Ex 2,24  Senyor per lur servey. 24 E oý Déu  lo lur gemeguament e remembrà’s de la  
Ex 3,1  a la ora del desert, ell vench en  lo munt de Déu, en Horep. 2 E nostro  
Ex 3,5  –No t’acostes ací. Descalce’t  lo calsament de tos peus, com lo loch en  
Ex 3,5  ’t lo calsament de tos peus, com  lo loch en què astàs terra santa és. 6 E  
Ex 3,6  terra santa és. 6 E dix: –Yo sóm  lo Déu de tos pares, Déu de Abram e lo Déu 
Ex 3,6 lo Déu de tos pares, Déu de Abram e  lo Déu de Ysach e lo Déu de Jacob. E cobrí 
Ex 3,6  Déu de Abram e lo Déu de Ysach e  lo Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa faç,  
Ex 3,7  guordar contra Déu. 7 Al qual dix  lo Senyor: –Yo viu la aflicció del meu  
Ex 3,10  e trametré’t a Farahó, e treuràs  lo meu poble, fills de Yraell, de Agipta.  
Ex 3,12  que yo’t tramet: com trauràs  lo poble meu de Agipta, tu sacrificaràs a  
Ex 3,12 Agipta, tu sacrificaràs a Déu sobre  lo munt aquest. 13 E dix Moysèn al Senyor: 
Ex 3,13  a vós”; e si dien a mi: “Com és  lo nom de aquell?”, què diré a ells? 14  
Ex 3,15 mi mon nom enpertostemps, aquest és  lo meu memorial de generació en  
Ex 3,16  Déu de vostres pares aparech a mi,  lo Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo Déu  
Ex 3,16  aparech a mi, lo Déu de Abram,  lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob ma tremat 
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Ex 3,16  lo Déu de Abram, lo Déu de Ysach,  lo Déu de Jacob ma tremat a vós dient:  
Ex 3,18  e irem per via de IIIs dies per  lo desert per ço que sacrificam al Senyor  
Ex 3,19  19 Mas yo sé que no llexarà a vós  lo rey de Agipta per ço que us na anets  
Ex 4,8  no creuran a tu e no t’oyran per  lo senyal primer, creuran la tua veu per  
Ex 4,8  primer, creuran la tua veu per  lo senyal segon. 9 E si no’t creuran per  
Ex 4,11 bocha de l’homa, o qui ha fabregat  lo sort o lo mut, o qui ha ratut lo veura  
Ex 4,11  homa, o qui ha fabregat lo sort o  lo mut, o qui ha ratut lo veura al cech?  
Ex 4,11  lo sort o lo mut, o qui ha ratut  lo veura al cech? ¿No hu he fet yo açò? 12 
Ex 4,21  son cor per ço que no lex  lo meu poble. 22 E diràs açò a Faraó: “Açò 
Ex 4,25 una esquerda de pedra agude e tellà  lo prepurci de son fill, e tochà los peus  
Ex 4,27  Aron: –Vé a encontra de Moysèn en  lo desert. Lo qual li axí a carrera en lo  
Ex 4,27 desert. Lo qual li axí a carrera en  lo munt de Déu e bezà-lo. 28 E racomtà- 
Ex 4,27  carrera en lo munt de Déu e bezà- lo. 28 E racomtà-li Moysèn totes les  
Ex 4,30  a Moysèn e féu los senyals devant  lo poble. 31 E crech lo poble, e  
Ex 4,31 senyals devant lo poble. 31 E crech  lo poble, e conaguéran que nostre Senyor  
Ex 5,1  Senyor Déu de Yraell: “Lexa anar  lo meu poble de Yraell per ço que  
Ex 5,1  Yraell per ço que sacrifícan mi en  lo dasert.” 2 E aquell respòs: –Qui és ton 
Ex 5,2  que yo hoja la tua veu e que lex  lo poble? Yo no conech nostro Senyor, ni  
Ex 5,3  ço que anem la via de III dies per  lo desert e que sacrificam al nostro Déu e 
Ex 5,4  o mortaldat. 4 E dix a ells  lo rey de Agipta: –Per què Moysèn e Aron  
Ex 5,5  Faraó dix a son consell: –Molt és  lo poble de la terra. Vegats quante  
Ex 5,6  les obres. 6 E menà en aquel di’a  lo mayoral e als altres del poble dient: 7 
Ex 5,7  palla al poble per mesclar-la ab  lo brach de les rajolles, ne llenya per  
Ex 5,7  faÿets, mas que ells vajen cullir  lo rostoll en les mesces, e al bosch le  
Ex 5,12  de vostre obre. 12 E fo escampat  lo poble per tota la terra de Agipta per  
Ex 5,16  batuts, e injustament fan contra  lo teu pobla. 17 E ell respòs: –Vosaltres  
Ex 5,18  a vós, e retets segons custuma  lo nombra de les rajoles 19 [*] per cascun 
Ex 5,20  Moysèn e Aron, qui astava encontra  lo eximent de Farahó, 21 e diguéran a  
Ex 5,22 e dix: –Senyor, per què has opramut  lo teu poble, ne per què has tramès mi? 23 
Ex 5,23  a Farahó per ço que parlàs en  lo teu nom, has opremut lo teu pobla e no  
Ex 5,23  parlàs en lo teu nom, has opremut  lo teu pobla e no l’has desliurat. 6,Tit  
Ex 6,2  Senyor a Moysèn dient: –Yo sóm  lo Senyor 3 qui aparaguí a Abram e Ysach e 
Ex 6,3  e Jacob en Déu totpoderós, e en  lo meu nom Adonay, lo qual fiu seber a  
Ex 6,3 totpoderós, e en lo meu nom Adonay,  lo qual fiu seber a ells, 4 e fiu pati e  
Ex 6,6  dich als ffills de Yraell: “Yo són  lo Senyor qui trauré vós del senyorajament 
Ex 6,28  e aquest és Moysès e Aron 28 en  lo dia que perlà a ells nostre Senyor en  
Ex 6,29 E parlà Déu a Moysèn dient: –Yo sóm  lo Senyor. Parle a Farahó, rey de Agipta,  
Ex 7,3  de la terra sua. 3 E yo endurayré  lo seu cor, e muntiplicaré mos senyals e  
Ex 7,4  en Agipte, e treuré la mia host e  lo meu poble, fills de Yraell, de terra de 
Ex 7,13  verga de aquells. 13 E fo enduraÿt  lo cor de Faraó, e no oý aquells, axí com  
Ex 7,14  14 E dix Déu a Moysèn: –Greu és  lo cor de Farahó, que no vol llexar lo  
Ex 7,14 lo cor de Farahó, que no vol llexar  lo poble. 15 Vé a ell al matí, e axiràs a  
Ex 7,16 m’ha tremàs a tu dient: Llexa anar  lo meu poble per ço que sacrifich en lo  
Ex 7,16  meu poble per ço que sacrifich en  lo desert; e entrò are no l’has volgut  
Ex 7,18  sanch, 18 e los pexos qui són dins  lo flum morran; seran conpodrides les  
Ex 7,21  morts tots los peixos qui éran en  lo flum, e podrí lo riu e no poguéran los  
Ex 7,21 peixos qui éran en lo flum, e podrí  lo riu e no poguéran los agipcians beura  
Ex 7,22 ab lurs encantaments, e fo enduraÿt  lo cor de Farahó e no l’oý, axí com havia 
Ex 7,25  VII dies que nostro Senyor ferí  lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1 E dix Déu ha 
Ex 8,1  “Açò diu nostre Senyor: Llexa anar  lo meu pobla per ço que sacrifícan a mi en 
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Ex 8,1 pobla per ço que sacrifícan a mi en  lo desert. 2 E si no’l vol lexar, vet que 
Ex 8,8  e Aron e dix a ells: –Preguats  lo Senyor que tolgue les granotes de mi e  
Ex 8,8  e de mon poble, e yo llexaré anar  lo seu poble per sacrificar lur Déu. 9 E  
Ex 8,10  que sàpies que negú no és axí com  lo Senyor Déu nostre, 11 e pertir-s’han 
Ex 8,11  [*], enperò elles romandran en  lo flum. 12 E axiren Moysèn e Aron de  
Ex 8,12  e apellà Moysèn nostre Senyor per  lo sonament de les granotes que havia dit  
Ex 8,19  dit de Déu és ací. E fo enduraït  lo cor de Farahó e no oý ells, axí com  
Ex 8,20  a ell: “Açò diu Déu: Llexa anar  lo meu poble per ço que sacrifich a mi, 21 
Ex 8,22  la terra de Guossen, en la qual és  lo meu poble, cor no hy seran les mosques, 
Ex 8,23 la terra, 23 e posaré divisió entra  lo meu poble e lo teu. E demà serà aquest  
Ex 8,23 posaré divisió entra lo meu poble e  lo teu. E demà serà aquest senyal”. 24 E  
Ex 8,24  serà aquest senyal”. 24 E féu-ho  lo Senyor axí, e venguéran mosques molt  
Ex 8,27  nos allapidarien. 27 Nós irem per  lo desert anadura de III dies, e aquí  
Ex 8,28 sacrificats al Senyor Déu vostre en  lo desert; solament enperò que no us na  
Ex 8,29  no fallesques que no lexs anar  lo pobble per sacrificar a nostre Senyor.  
Ex 8,31  Farahó e adorà nostre Senyor, 31  lo qual féu segons la peraule de aquel, e  
Ex 8,32 ’n fou vista una. 32 E fo enduraït  lo cor de Farahó, axí que en aquesta  
Ex 8,32 que en aquesta vegade no llexà anar  lo pobla. 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E dix Déu 
Ex 9,1 Senyor Déu dels hebreus: Llexa anar  lo meu poble per ço que sacrifich a mi; 2  
Ex 9,5 de Ysrael. 5 E ordonà nostre Senyor  lo temps dient: –Demà farà nostre Senyor  
Ex 9,7  diguéran-li que no. E agreuyà’s  lo cor de Farahó e no llexà anar lo poble. 
Ex 9,7 ’s lo cor de Farahó e no llexà anar  lo poble. 8 E dix Déu a Moysèn e a Aron:  
Ex 9,10  Farahó scampà aquella Moysèn vers  lo cel, e mantinent fo feta verola e  
Ex 9,12  terra de Agipte. 12 E Déu endurahí  lo cor de Farahó e no oý ells, axí com  
Ex 9,13  Déu dels hebreus: Llexa anar  lo meu poble per ço que sacrifich mi, 14  
Ex 9,14  totes les mies plagues sobre  lo teu cor, e sobre los teus serfs e sobre 
Ex 9,14 cor, e sobre los teus serfs e sobre  lo teu poble, per ço que sàpies que no és  
Ex 9,16  tu ma forteleza e que sia racomtat  lo meu nom en tota la terra. 17 ¿E encare  
Ex 9,17  tota la terra. 17 ¿E encare ratens  lo meu pobla e no vols aquell lexar? 18  
Ex 9,19  are ton bestiar e tot ço que és en  lo camp, hòmens e bèsties, cor tot ço e  
Ex 9,19  que no serà ajustat, serà mort per  lo cayiment de la padruscada.” 20 †E ell  
Ex 9,22  a Moysèn: –Stin la tua mà devers  lo cel per ço que sia padruscade en tota  
Ex 9,23  23 E stès Moysèn la vergua vers  lo cel, e nostro Senyor donà trons e  
Ex 9,31  per ço con l’ordi espiguave e  lo li ya metia fulles, 32 mas lo forment e 
Ex 9,32  e lo li ya metia fulles, 32 mas  lo forment e la espelta no foren farits,  
Ex 9,33  de la ciutat e estès ses mans vers  lo cel a nostro Senyor, e sessaren los  
Ex 9,35  e fou enduraït [*], e no lexà anar  lo poble d’Irael, axí com havia dit  
Ex 10,1  –Entra a Faraó, cor yo he enduraït  lo seu cor e de sos serfs per ço que yo  
Ex 10,2 he fets en ells, sapiats que yo sóm  lo Senyor Déu vostra. 3 E entraren Moysèn  
Ex 10,8  E tornaren Muysèn e Aron a Farahó,  lo qual dix a ells: –Anats e sacrificats  
Ex 10,13  tot aquell dia e aquella nit; e  lo matí fet, lo vent bufant, levaren-ce  
Ex 10,13  dia e aquella nit; e lo matí fet,  lo vent bufant, levaren-ce los llegosts, 
Ex 10,19  nostre Senyor, 19 que féu bufar  lo vent demantinent de occident molt fort, 
Ex 10,20 Agipta. 20 E endurahí nostre Senyor  lo cor de Farahó, e no’n llexà anar los  
Ex 10,21  a Moysèn: –Estín la tua mà vers  lo cel, e seran tenebres sobra tota la  
Ex 10,22  [*]. 22 E stès Moysèn [*] vers  lo cel, e foren fetas tanebres horribles  
Ex 10,27  27 E endurahí nostre Senyor  lo cor de Faraó, e no volch llexar anar  
Ex 11,2  axir. 2 Digues, donques, are a tot  lo poble que parle cascú ab son amich, e  
Ex 11,3  e devant sos serfs e devant tot  lo poble. 4 E dix: –Açò diu nostre Senyor: 
Ex 11,8  e adoreu-ma dient: “Ix tu e tot  lo poble qui és sotmès a mi”. E aprés açò  
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Ex 11,10  escrits, e nostre Senyor endurahí  lo cor de Farahó, que no llexà axir lo  
Ex 11,10 lo cor de Farahó, que no llexà axir  lo poble de Ysrael de tota la sua terra.  
Ex 12,4  qui és prop la sua casa, segons  lo nombre de les ànimes que sien  
Ex 12,6 la multitut dels fills de Ysrael en  lo vespra. 7 E pendran de la sanch d’ell, 
Ex 12,9  mas solament rostit al foch; e  lo cap e los peus de aquell e los budells  
Ex 12,10 ne romandrà d’ell, cremats-ho en  lo foch. 11 E axí menyarets aquell: los  
Ex 12,15  VII dies menyarets l’alís, e en  lo primer dia no serà llevat en les  
Ex 12,16  de gran feste e solemnial, e’n  lo dia VII aquella matexa festivitat serà  
Ex 12,17  de menyar. 17 E observarets  lo alís, cor en force del dia aquest  
Ex 12,17  de terra de Agipte, e guordarets  lo dia aquest en vostres generacions en  
Ex 12,18  en fur perdurable. 18 E en  lo primer mes, en lo XIIII dia del mes, en 
Ex 12,18  18 E en lo primer mes, en  lo XIIII dia del mes, en lo vespra,  
Ex 12,18  mes, en lo XIIII dia del mes, en  lo vespra, menyarets l’alís entrò a XXI  
Ex 12,22  en la sanch, e salpaçar-n’hets  lo llindar e abdozos los perestatges. E  
Ex 12,23  e com veurà la sanch sobre  lo llindar e’n cascú dels perestatges,  
Ex 12,23  dels perestatges, [*] no llexerà  lo destroÿdor venir en les vostres cases  
Ex 12,27  “Sacrifici passat és del Senyor,  lo qual passà sobre les cases dels fills  
Ex 12,27 cases desliurants.” E encorbà-sse  lo poble e adorà. 28 E axiren los fills de 
Ex 12,34  sóm morts!» 34 E portà-se’n  lo poble, abans que llevàs, la lur pascha  
Ex 12,46 no manuch d’ell. 46 »E en una case  lo menyarets, e no traurets de la carn d’ 
Ex 13,2  a Moysèn dient: 2 –Santifica a mi  lo primer nat qui obre vullva en los fills 
Ex 13,3  –Ramenbrats-vos aquest dia en  lo qual sots axits de Agipte, de case de  
Ex 13,6  dies menyarets alís nàdeus, e en  lo VIIè dia serà la festa del Senyor. 7  
Ex 13,8  en aquell dia e diràs: “Aquest és  lo dia que féu nostre Senyor a mi com ma  
Ex 13,10 cosa tu guardaràs en aquesta manera  lo fur aquest en son temps, d’ayn en ayn. 
Ex 13,15  yo sacrifich a nostre Senyor tot  lo mascle qui obre vulve, e tots los  
Ex 13,17  17 E com Farahó hagués jaquit  lo poble, nostre Senyor no’ls menà per la 
Ex 13,22  e de nit la colona de foch, devant  lo poble. 14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà  
Ex 14,4  los han clozos.” 4 E yo endurahiré  lo cor de Pharaó e de aquells per ço que  
Ex 14,4  e sebran los agipcians que yo sóm  lo Senyor. E faheren-ho axí. 5 E fou  
Ex 14,5  al senyor dels agipcians que  lo poble fogia, e fou trestornat lo cor de 
Ex 14,5  lo poble fogia, e fou trestornat  lo cor de Faraó e dels serfs de aquell  
Ex 14,5  Faraó e dels serfs de aquell sobre  lo poble, e dix: –Què volen fer, ne què  
Ex 14,5  ne què havem fet? Per què llexàrem  lo poble de Ysrael que no servesque a nós? 
Ex 14,6 6 E mès-se en carrera, e pres tot  lo poble ab si, 7 e menà ab si DC carretas 
Ex 14,8  la host. 8 E enduraý nostre Senyor  lo cor de Faraó, rey de Agipte, e persaguí 
Ex 14,11  en Agipte? ¿Per ço som amenats en  lo desert, per morir? ¿Per què has volgut  
Ex 14,12  ells millor servir que no morir en  lo desert. 13 E dix Moysèn al poble: –No  
Ex 14,17  la mar en sech. 17 E yo endurahiré  lo cor dels agipcians per ço que  
Ex 14,21  la mà sobre la mar, menà Déu  lo vent fort bufant que bufàs tota la nit, 
Ex 14,31  Déu conbatuts contra aquells. Temé  lo poble nostre Senyor e crahagueren  
Ex 15,1  cor ell ha gitat en la mar  lo cavall ab son cavalcador. 2 La mia  
Ex 15,2 Aquest és mon Déu, e yo glorificaré  lo Déu de mon pare, e yo axalsaré ell. 3  
Ex 15,9  ànima serà enriquehida. Yo trauré  lo meu coltell e la mia mà los auciurà.»  
Ex 15,10  la mia mà los auciurà.» 10 Senyor,  lo teu esperrit és vengut, e la mar los  
Ex 15,13  en la tua misericòrdia en  lo poble que rahemist, e aportest aquell  
Ex 15,13  aquell en la tua forteleza en  lo teu sant habitacle. 14 E los pobles  
Ex 15,16  que’l teu poble sia passat, [*]  lo qual tu has remut. 17 Tu los metràs e  
Ex 15,17  Tu los metràs e’ls plantaràs en  lo munt de la tua haretat, al pus ferm  
Ex 15,17  que tu, Senyor, has obrat, Senyor,  lo teu santuari al qual formaren les tues 
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Ex 15,20 mar. 20 E pres Mariam, sor de Aron,  lo temboret en la mà, e profetitzà. E  
Ex 15,21  cor ell ha gitat en la mar  lo cavall e lo cavalcador. 22 E féu pertir 
Ex 15,21 ell ha gitat en la mar lo cavall e  lo cavalcador. 22 E féu pertir Moysèn e  
Ex 15,22  la Mar Roja, e intraren-se’n en  lo desert de Zur, e anaren III dies per lo 
Ex 15,22  de Zur, e anaren III dies per  lo desert, e no trobaren aygua. 23 E  
Ex 15,24  ço és, «Amarguós». 24 E mermurà  lo poble contre Muysèn dient: –Què beurem? 
Ex 15,25 Senyor, e ell mostrà a ell un fust;  lo qual, com l’hach mès en les aygües,  
Ex 15,26 la maleza que mis en Agipte. Yo sóm  lo Senyor salvador teu. 27 E vengueren en  
Ex 16,1 la multidut dels fills de Ysrael en  lo desert de Sin, al qual és entre Helín e 
Ex 16,1  al qual és entre Helín e Sinaý, en  lo XV dia del mes aprés que foren axits de 
Ex 16,2  contre Moysèn e contre Aron en  lo desert, 3 e diguéran a ells los fills  
Ex 16,4 yo plouré a vós pa del cel, e axirà  lo poble e colir-n’ha cascú segons que  
Ex 16,5  si algú yrà en ma ley o no. 5 E en  lo dia VI collían-ne dos tans de açò que 
Ex 16,7 glòria de nostre Senyor, cor ell oý  lo vostro mermurament contre lo Senyor. E  
Ex 16,7 ell oý lo vostro mermurament contre  lo Senyor. E nós, ¿qui som, qui mermurats  
Ex 16,8  –Nostre Senyor darà a vós en  lo vespra carn a menyar, e al matí pa en  
Ex 16,8  ell, [*] cor no és contre nós  lo vostre mermurament, mas contre al  
Ex 16,9  fills de Ysrael: “Puyats devant  lo Senyor, cor ell ha oÿt lo vostro  
Ex 16,9  devant lo Senyor, cor ell ha oÿt  lo vostro mermurament.” 10 E dementra  
Ex 16,10  10 E dementra perlava Aron a tot  lo ajustament dels fills de Ysrael,  
Ex 16,10  fills de Ysrael, reguordaren en  lo desert, e veus que la glòria de nostre  
Ex 16,12  Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he oït  lo mermurament dels fills de Ysrael. Parle 
Ex 16,12  de pans, e sabrets que yo són  lo Senyor Déu vostre.” 13 E fon fet  
Ex 16,14  la faç de la terra. E aparech en  lo desert una cosa menude quaix redona,  
Ex 16,15  era. Dix-los Moysèn: –Aquest és  lo pa que us dóna lo Senyor per menyar. 16 
Ex 16,15  –Aquest és lo pa que us dóna  lo Senyor per menyar. 16 Aquesta és la  
Ex 16,16  un almut per cascun cap; segons  lo nombre de les vostres ànimes que  
Ex 16,16  les vostres ànimes que habiten en  lo tebernacle, axí’n prenets. 17 E  
Ex 16,21 21 E collien-ne cascú d’ells per  lo matí sengles quarts, aytant con na  
Ex 16,21 master a lurs obs, e con se llevave  lo sol, fonie’s. 22 E en lo dia VI  
Ex 16,22  llevave lo sol, fonie’s. 22 E en  lo dia VI collien-ne dos tants, ço és,  
Ex 16,26  no’n trobarets vuy al camp. 26 En  lo VI dia ne cullits; lo VII és rapòs de  
Ex 16,26  camp. 26 En lo VI dia ne cullits;  lo VII és rapòs de nostre Senyor, e per  
Ex 16,27  de açò no’n trobarets. 27 E vench  lo setè dia, e axiren del poble per ço que 
Ex 16,29  cor Déu donà a vós [*] doblement  lo menyar en lo VI dia. Romanga cascú de  
Ex 16,29  a vós [*] doblement lo menyar en  lo VI dia. Romanga cascú de vós ab si  
Ex 16,29  e nengú no ischa de son loch en  lo dia VIIè. 30 [*] 31 E apellà la case de 
Ex 16,31  [*] 31 E apellà la case de Ysrael  lo nom de aquell magne, per ço com era  
Ex 16,32  generacions per ço que coneguen  lo pa que fiu menyar a vós en lo desert  
Ex 16,32  lo pa que fiu menyar a vós en  lo desert com vos haguí gitats de la terra 
Ex 16,34 Moysèn, e posà aquel a rreservar en  lo tebernacle. 35 Los fills de Ysrael  
Ex 16,36  fins de la terra de Canahan. 36 E  lo almut ab què mesuraven la magne era la  
Ex 17,1  de Déu, e posaren en Rabidim, en  lo qual loch no havia aygua que begués lo  
Ex 17,1 qual loch no havia aygua que begués  lo poble. 2 E pledeyà lo poble ab Moysèn  
Ex 17,2  que begués lo poble. 2 E pledeyà  lo poble ab Moysèn [*]. [*] –Per què  
Ex 17,3  què temtats Déu? 3 E sedeyà aquí  lo poble per aygua, e mermuraren contre  
Ex 17,5 Déu a Moysèn: –Cuyte’t e vé devant  lo poble, e prin dels vells de Ysrael, e  
Ex 17,5 en te mà te verga ab la qual farist  lo flum e vé. 6 E yo staré devant, aquí e  
Ex 17,6  de Horep, e axirà aygua que beurà  lo poble; enperò farràs aquella perquè n’ 
Ex 17,7  «¿És Déu ab nós o no?», apellà  lo nom de aquell loch «Temptament e  
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Ex 17,10 E Moysèn e Aron e Hur puyaren sobre  lo cap del coll. 11 E com Moysèn llevave  
Ex 17,14  –Escriu açò per ramenbransa en  lo libra, e lliure-lo en les orelles de  
Ex 17,14 ramenbransa en lo libra, e lliure- lo en les orelles de Josuè. Yo deliré la  
Ex 17,14  deliré la memòria de Amalech sots  lo cell. 15 Edificà Moysèn altar, e apellà 
Ex 17,15  15 Edificà Moysèn altar, e apellà  lo nom de Déu «En mon axelsament», dient  
Ex 18,5  fills e ab la muller de Moysèn, en  lo desert, on era la posade prop del munt  
Ex 18,7  axí de casa, e soplegà e besà- lo e saludaren-se ab paraules  
Ex 18,7  E com foren intrats en  lo tebernacle, 8 comtà Moysèn a son sogre  
Ex 18,8 agipcians per amor de Ysrael, e tot  lo treball que era esdevengut a ells en lo 
Ex 18,8  que era esdevengut a ells en  lo camí, e com havia a ells nostre Senyor  
Ex 18,10  de la mà de Farahó, e qui ha gitat  lo seu poble de Agipte. 11 Are conech que  
Ex 18,11  Agipte. 11 Are conech que gran és  lo Senyor nostre sobre tots los déus [*]  
Ex 18,13  dia sseya Moysèn per ço que jutyàs  lo poble, e estech lo poble devant Moysèn  
Ex 18,13  ço que jutyàs lo poble, e estech  lo poble devant Moysèn del matí tro al  
Ex 18,18  18 En va treball te cumsumes, tu e  lo poble aquest que ab tu és. Ultre les  
Ex 18,20  20 e stablex hòmens que ensenyen  lo manement de Déu, e la manera del colre, 
Ex 18,21 deguen fer. 21 Donchs, triha de tot  lo poble hòmens poderosos e tements Déu,  
Ex 18,22  de dehenes, 22 los quals jutgen  lo poble tostemps, e les coses mayors a  
Ex 18,23  23 E si tu fas açò, tu complexs  lo ministeri de Déu, e los seus manements  
Ex 18,25 25 E Moysèn alegí barons [*] de tot  lo poble de Ysrael, e estebblí-los  
Ex 18,26  e [*] deenas 26 qui jutyassen  lo poble tots temps, e ço que era molt  
Ex 19,1  sa terra. 19,Tit Capítol XX 1 E en  lo mes terç de l’aximent de Ysrael de  
Ex 19,1  de Ysrael de terra de Agipte, en  lo dia aquest, vengueren en lo desert de  
Ex 19,1  en lo dia aquest, vengueren en  lo desert de Sinaý, 2 cor ells mogueren de 
Ex 19,8  que digués a ells. 8 E respòs tot  lo poble ensemps dient: –Tot ço que ha  
Ex 19,9  de nuu per ço que m’oja perlar  lo poble en tu e que creguen tu  
Ex 19,11 vestedures, 11 e sien aperallats en  lo dia terç. E dix a ells: –En lo terç dia 
Ex 19,11  en lo dia terç. E dix a ells: –En  lo terç dia devellaré sobre lo munt de  
Ex 19,11  –En lo terç dia devellaré sobre  lo munt de Senaý devant tot lo poble. 12 E 
Ex 19,11  sobre lo munt de Senaý devant tot  lo poble. 12 E ordonaràs tot lo poble  
Ex 19,12  tot lo poble. 12 E ordonaràs tot  lo poble entorn e diràs-los: “Guordats- 
Ex 19,15  dix a ells: –Estats aperallats en  lo terç dia, e no us acostets a vostres  
Ex 19,16 vostres mullers. 16 E com fo vengut  lo terç dia en lo matí, ells comensaren  
Ex 19,16  16 E com fo vengut lo terç dia en  lo matí, ells comensaren oyr trons e  
Ex 19,16  e llamps, e la qualige era sobre  lo munt cobrint aquell. E fo oÿde veu gran 
Ex 19,16  de botzines per esmayar, e tamé’s  lo poble qui era en l’albergade. 17 E féu 
Ex 19,17  l’albergade. 17 E féu axir Moysèn  lo poble encontre Déu del lloch de l’  
Ex 19,18  a le reÿl del munt. 18 E tot  lo munt [*] fumave per ço devellà nostro  
Ex 19,18  Senyor sobre ell ab foch, e puyave  lo fum de aquell quaix axí com a fum de  
Ex 19,18  quaix axí com a fum de fornal. Era  lo munt a tots terribble, 19 e lo so de la 
Ex 19,19  Era lo munt a tots terribble, 19 e  lo so de la botzina anave crexent molt  
Ex 19,20  a ell. 20 E Déu devallà sobre  lo munt de Sinaý, en la sumitat del munt,  
Ex 19,20  del munt, e apellà Moysèn en  lo cap de aquell. E com aquell li  
Ex 19,24  tu e Aron. E los secerdots e  lo pobble no passen los térmens ne pujen  
Ex 20,2  paraules aquestes e dix: 2 –Yo són  lo Senyor Déu teu qui’t traguí de terra  
Ex 20,5  ells ni’ls colràs, cor yo sóm  lo Senyor ton Déu, fort e gelós, qui vesit 
Ex 20,7  los meus manements. 7 »No pendràs  lo nom de Déu en va, cor no haurà nostre  
Ex 20,8  va. 8 »Ramenbre’t que sentifichs  lo disapte. 9 VI dies obreràs e feràs tota 
Ex 20,10  e feràs tota la obra, 10 e en  lo dia VII, qui és lo disapte del Senyor  
Ex 20,10 la obra, 10 e en lo dia VII, qui és  lo disapte del Senyor ton Déu, reposaràs e 
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Ex 20,11  VI dies són en los quals féu Déu  lo cel e la terra e la mar e totes les  
Ex 20,11  les coses que hy són, e reposà en  lo VII dia, e per amor de açò beneý Déu lo 
Ex 20,11  dia, e per amor de açò beneý Déu  lo dia del disapte e’l sentifichà. 12  
Ex 20,18  ne res que d’equels sia. 18 E tot  lo poble ohí les veus e veya los lamps e  
Ex 20,18 e oÿa les veus de la botzina e veya  lo munt fumar, e per açò, de por,  
Ex 20,21 ab vós e que no pecats. 21 E estech  lo poble de lluny, e Moysèn se acostà a le 
Ex 20,24  e vostros bous en tot loch en  lo qual serà memòria del meu nom; yo  
Ex 21,2  VI anys servesque a tu, e’n  lo VII any axirà franch de grat. 3 E ab  
Ex 21,5  cabal ab son vestit. 5 E si dirà  lo serf: “Yo am nostre senyor e ma muller  
Ex 21,6  6 offira son senyor a ell devant  lo jutge, e acost-se a le porte [*], e  
Ex 21,7  o sa serventa, no axirà axí com  lo serf ha acustumat d’exir; 8 mas si  
Ex 21,10  e sos vestiments, e no li nech  lo preu de sa nedaze. 11 E si no farà  
Ex 21,12  12 »E qui farrà hom per voler- lo auciura, de mort muyra. 13 E aquell qui 
Ex 21,13  sues mans, meta’l hom en loch en  lo qual no degua fogir. 14 E si algú  
Ex 21,14  e’l persegueix, de dins mon altar  lo deus pendra per ço que muyra. 15 E qui  
Ex 21,22  sertes tingut és del dan tant com  lo marit de ella estimerà e los àrbitres  
Ex 21,28  o a fembra e morran, sia allapidat  lo bou e no sien menyades les sues carns,  
Ex 21,28  no sien menyades les sues carns, e  lo senyor del bou serà quiti de açò; 29  
Ex 21,29  bou serà quiti de açò; 29 mas si  lo bou haurà acustumat de fferir ab lo  
Ex 21,29 lo bou haurà acustumat de fferir ab  lo corn hir o are haurà III dies, e que  
Ex 21,29 enclòs, e ell auciurà hom o fembra,  lo bou sia allapidat; e si son senyor ho  
Ex 21,31  si fill o filla serà escornade per  lo bou, senblant mateix sentència. 32 E si 
Ex 21,32  son senyor XXX sicles de argent, e  lo bou sia allapidat ab pedres. 33 E si  
Ex 21,34  [*] a’quella, caurà bou o aze, 34  lo senyor de la sisterna pach lo preu de  
Ex 21,34  34 lo senyor de la sisterna pach  lo preu de la bèstia que hy serà morta. 35 
Ex 21,35 sia d’altre, e aquell morrà, vènan  lo bou aquell e depertèsquan entra si [*]. 
Ex 21,36  son senyor, sertes ell deu esmanar  lo bou, e lo bou mort sia seu. Ex 22,Tit  
Ex 21,36  sertes ell deu esmanar lo bou, e  lo bou mort sia seu. Ex 22,Tit Capítol  
Ex 22,2  una ovella. 2 E si serà sobreprès  lo lladre en la case, e pendrà aquí naffre 
Ex 22,2  aquí naffre per la qual muyra,  lo faridor no és tingut de la sanch de  
Ex 22,3 sanch de aquell. 3 Mas si serà axit  lo sol e sdevendrà açò que face homey, ell 
Ex 22,3  E si serà pres aquell qui farà  lo furt e no ha de què ho reta, ell deu  
Ex 22,6  o péxer, sertes aquell qui ha mès  lo foch esmanerà lo dan. 7 »E si algú  
Ex 22,6  aquell qui ha mès lo foch esmanerà  lo dan. 7 »E si algú comenarà a son amich  
Ex 22,7 guorda e li serà enblat de casa, si  lo lladre serà trobat, deu-ne esmanar II 
Ex 22,8  II tans; 8 e si no serà atrobat  lo lladre, acostar-s’ha lo senyor de la 
Ex 22,8  atrobat lo lladre, acostar-s’ha  lo senyor de la casa al jutge e jurerà que 
Ex 22,9  que haurà perduda que dirà devant  lo jutge, lo jutge veya la rahó de  
Ex 22,9  perduda que dirà devant lo jutge,  lo jutge veya la rahó de abdozos, e aquell 
Ex 22,9  rahó de abdozos, e aquell que dirà  lo jutge esmenarà dos tans a son conpanyó. 
Ex 22,11  altre, e nenguns no veuran açò, 11  lo sagrement deu esser enmig d’ells que  
Ex 22,11  la mà en la cosa de son proïsma, e  lo Senyor Déu rehebrà lo sagrement, e  
Ex 22,11  proïsma, e lo Senyor Déu rehebrà  lo sagrement, e aquell no és tingut de  
Ex 22,12  no és tingut de retra. 12 E si  lo furt és atrobat, lo dan deu esser  
Ex 22,12  retra. 12 E si lo furt és atrobat,  lo dan deu esser restituÿt a son senyor.  
Ex 22,17  e pendrà-la per muller. 17 E si  lo para d’ella no le hy volrà donar per  
Ex 22,17  deu-li donar la monede del dot  lo qual han custumat de pendre les  
Ex 22,21 solament Déu. 21 »E no contristaràs  lo palegrí ni no l’afligiràs, cor fust  
Ex 22,28 »No diràs mal de Déu ne no malayràs  lo príncep del pobble. 29 »Tots delmes e  
Ex 22,29  te usaràs a dar per ofarir, e  lo primer nat de tos fills daràs a mi, 30  
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Ex 22,30  VII dies serà ab sa mara, e en  lo VIII dia retràs aquell a mi. 31 »Hòmens 
Ex 23,3  3 e hauràs mercè del pobre en  lo plet. 4 »E si encontreràs bou de ton  
Ex 23,6  ab ell. 6 No’t declinaràs en  lo juý del pobre. 7 Fogiràs a monsónage, e 
Ex 23,7 del pobre. 7 Fogiràs a monsónage, e  lo sant e lo just no auciuràs, cor yo sóm  
Ex 23,7  7 Fogiràs a monsónage, e lo sant e  lo just no auciuràs, cor yo sóm contrari  
Ex 23,11  e ajustaràs son esplet, 11 e en  lo VII ayn [*] llexaràs raposar per ço que 
Ex 23,12  oliver. 12 »VI dies obreràs, e en  lo VII dia sessaràs, per ço que reposen  
Ex 23,15  alís, axí com mané a tu en  lo temps del mes de mesces com axist de  
Ex 23,17 l’ayn aparrà tot mascle teu devant  lo Senyor ton Déu. 18 »No degollaràs sobre 
Ex 23,18  ton Déu. 18 »No degollaràs sobre  lo llevat la sanch de mon sacrifici. No  
Ex 23,18 sanch de mon sacrifici. No romendrà  lo grex de la mia festa entrò al matí. 19  
Ex 23,20  de sa mara. 20 »Vet que yo tremet  lo meu àngel que vage ab tu e que’t guort 
Ex 23,20 ·t guort en la via, e que’t men en  lo loch que t’apella. 21 Guarde ell e ou  
Ex 23,21  vostres colpes com peccarets, e és  lo meu nom en aquell. 22 Cor si ohiràs la  
Ex 23,26 axorque en la tua terra, e conpliré  lo nombre de tos dies. 27 »E la mia terror 
Ex 23,27  enviaré devant tu, e auciuré tot  lo poble al qual tu entraràs, e tots tos  
Ex 24,2  e aquells no s’hi acostaran, ni  lo poble no hy puig ab ell. 3 E vench  
Ex 24,3  e encare los juÿns, e respòs  lo poble tots a una veu: –Totes les  
Ex 24,7  buydà sobre l’altar. 7 E pres  lo libre del fermament, e llegí’l devant  
Ex 24,7  del fermament, e llegí’l devant  lo poble, los quals digueren: –Tot ço que  
Ex 24,8  reservade e escampà-la sobre  lo poble e dix: –Aquesta és la sanch del  
Ex 24,10  dels vells de Ysrael, 10 e veren  lo Senyor de Ysrael, e sots lo peu de  
Ex 24,10 e veren lo Senyor de Ysrael, e sots  lo peu de aquell quax obra de pedres de  
Ex 24,12  Senyor a Moysèn: –Puge a mi en  lo munt, està aquí e donaré a tu II taules 
Ex 24,13  de aquell, e puyà Moysèn en  lo munt de Déu, 14 e dix als vells:  
Ex 24,16  cobrí ell la nuu per VI dies, e en  lo VII dia cridà Moysèn d’enmig de la  
Ex 24,18  Moysèn enmig de la nuu e puyà en  lo munt, e estech aquí XL dies e XL nits.  
Ex 25,16  d’ells. 16 E posaràs en la arque  lo testament que yo daré a tu. 17 »E faràs 
Ex 25,21  la arque. 21 En la qual posaràs  lo testament que yo daré a tu ab la  
Ex 25,30 or pur. 30 E posaràs sobre l’altar  lo pa de proposició devant mi tostemps. 31 
Ex 25,37  llànties e posaràs aquelles sobre  lo canelobre per ço que inllumín sobre la  
Ex 25,39  sien en pes de un quintar, tot  lo pes del canelobre; e tots aquests  
Ex 25,40  l’axemplar que és a tu mostrat en  lo munt. 26,Tit Capítol XXVII 1 »E en lo  
Ex 26,1  munt. 26,Tit Capítol XXVII 1 »E en  lo tebernacle feràs axí X cortines de lli  
Ex 26,4  ço és, a manera de bagues, en  lo llats e en la sumitat de les cortines  
Ex 26,7  de pèl de cabra, a obs de cobrir  lo tebernacle, XII cortines, 8 la una de  
Ex 26,9  que la VI sia doblegade e stiga en  lo treginat de la tende, en lo front. 10 E 
Ex 26,9  en lo treginat de la tende, en  lo front. 10 E faràs L anses o bagues en  
Ex 26,12  en les cortines que cobriran en  lo traginat, ço és, una cortina que hy és  
Ex 26,15  »E faràs les taules stants devant  lo tebernacla de fust de setim, 16 de  
Ex 26,17  e ample de un colze e mig. 17 E en  lo llats de la taula haurà II tornets,  
Ex 26,18  totes, 18 les quals sien XX en  lo llats de migjorn. 19 E faràs XL colones 
Ex 26,20  taula e en cade angle. 20 E en  lo llats segon del tabernacla qui guorde  
Ex 26,30  de llate de or. 30 E axequaràs  lo tabernacla segons lo axemplar que a tu  
Ex 26,30 30 E axequaràs lo tabernacla segons  lo axemplar que a tu fo mostrat en lo  
Ex 26,30  lo axemplar que a tu fo mostrat en  lo mont. 31 »E faràs cubriment de blau, de 
Ex 26,32 e bella, veyrade e ben contexta, 32  lo qual cobriment penyaràs devant IIII  
Ex 26,33 depertirà entra la santadat e entre  lo sant dels sants. 34 »E posaràs la  
Ex 26,35  dita sobra la arque [*] 35 [*] e  lo candelobre endret de la taula en lo  
Ex 26,35 lo candelobre endret de la taula en  lo llats del tebernacle devers migjorn, e  
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Ex 26,36  de la tenda, per un hom entra en  lo tebernacle, de blau e de porpre, de  
Ex 27,1  1 »E faràs altar de fust de setim,  lo qual haurà V colses de lonch e V d’  
Ex 27,8  de dintre faràs ell, axí com en  lo munt te fou mostrat. 9 »E faràs place o 
Ex 27,11  argent. 11 E senblantment haurà en  lo llats de tremuntana una cortina de C  
Ex 27,12  conyunyiments d’argent. 12 E en  lo llats de la cort qui guorda devers  
Ex 27,18  a fonaments, seran d’eram. 18 E  lo palau haurà de longueza C colzes, e de  
Ex 27,21  de aquell crem [*] tostemps 21 en  lo tabernacla del testament, fora de la  
Ex 27,21 de la claustre que és penyade sobra  lo testament. Inlluminaran ella Aron e sos 
Ex 28,5  com a secerdots. 5 E ells pendran  lo drap de color d’or e de blau e de  
Ex 28,6 vermella e de lli tortís, 6 e faran  lo efot de color de drap d’or e de color  
Ex 28,28  la juntura entra ll’hossen e  lo ephot, e vet que no’s depertesquen. 29 
Ex 28,29  los noms dels fills de Ysrael en  lo hossen del juý sobra son pits com  
Ex 28,29  juý sobra son pits com entrarà en  lo santuari, en ramenbrance davant Déu  
Ex 28,30  doctrina e de varitat que seran en  lo pits de Aron con entrarà devant nostra  
Ex 28,30  los juýs dels fills de Ysrael en  lo seu pits devant nostra Senyor tostemps. 
Ex 28,31 tostemps. 31 »E faràs la gonella de  lo ephot tota blave, 32 enmig loch de la  
Ex 28,32  32 enmig loch de la qual serà  lo cabès, e entorn serà d’ell com a ora  
Ex 28,35  oït son so com entrarà e axirà en  lo sentuari devant nostre Senyor, e no  
Ex 28,38  sobraposada a la sàvena 38 sobra  lo front de Aron, e portarà les iniquitats 
Ex 28,38  E serà la landa tots temps en  lo seu front per ço que nostre Senyor sa  
Ex 28,43  Aron e sos fills con intraran en  lo tabernacla del testament e com sa  
Ex 28,43 a l’altar per ço que aminéstran en  lo santuari, per ço que en iniquitat de la 
Ex 29,3  en un canestell, e ofarràs-ho; e  lo vadell e los moltons. 4 Presentaràs  
Ex 29,5  és a saber, la guonella del lli e  lo pali de l’ephot e l’hossen, †e  
Ex 29,10  les mans de aquell, 10 acostaràs  lo [*] devant lo tabernacla del testament, 
Ex 29,10  aquell, 10 acostaràs lo [*] devant  lo tabernacla del testament, e Aron e sos  
Ex 29,10  e sos fills posaran les mans sobra  lo cap de aquell. 11 E deguollaràs aquell  
Ex 29,12  del vadell, e posar-n’has sobra  lo corn de l’altar ab lo teu dit, e lo  
Ex 29,12 n’has sobra lo corn de l’altar ab  lo teu dit, e lo romanent de la sanch  
Ex 29,12  corn de l’altar ab lo teu dit, e  lo romanent de la sanch gitaràs prop del  
Ex 29,13  del tabernacla. 13 E pendràs tot  lo grex qui cobra los budells, e la ratela 
Ex 29,13  budells, e la ratela del fetge, e  lo grex d’amdozos los royons, e d’equest 
Ex 29,13  los royons, e d’equest perfumaràs  lo tabernacla; 14 e la carn, emperò, del  
Ex 29,14  14 e la carn, emperò, del vadell e  lo coyr e la fenta e totes ses manudalles  
Ex 29,15  e sos fills posen lurs mans sobre  lo cap de aquell, 16 e puxes deguollar-  
Ex 29,18 [*] sobra son cap, 18 e ofarràs tot  lo moltó ab ensens sobra l’altar. Oferta  
Ex 29,19  és sacrifici a Déu. 19 »E pendràs  lo moltó altra e sobra lo cap de aquell  
Ex 29,19  »E pendràs lo moltó altra e sobra  lo cap de aquell posaran les mans Aron e  
Ex 29,20 e sos fills, 20 e puys daguollarets  lo moltó. E pendràs la sanch de aquell, e  
Ex 29,20  de aquell, e posar-n’has sobra  lo tendrum de les orelles [*] de sos  
Ex 29,20  una de cascú, en la dreta, e sobre  lo polze dret de lurs mans, e sobra lo  
Ex 29,20 lo polze dret de lurs mans, e sobra  lo polze dret de lurs peus, e lo romanent  
Ex 29,20 sobra lo polze dret de lurs peus, e  lo romanent de la sanch gitaràs desobra l’ 
Ex 29,22  e lurs vestedures. 22 »E pendràs  lo grex del moltó e la coha e la tela, e  
Ex 29,22  del fetge e amdosos los royons, e  lo grex qui és sobra ells, e la cuxa  
Ex 29,26  car oferta d’ell és. 26 E pendràs  lo pits del moltó, lo qual és alsat a  
Ex 29,26 és. 26 E pendràs lo pits del moltó,  lo qual és alsat a Aron, e santificaràs  
Ex 29,27  en la tua part. 27 E santificaràs  lo pits, e serà consegrat, e la cuxa que  
Ex 29,30  aquells. 30 VII dies vesta aquella  lo sacerdot, e per aquella serà custitució 
Ex 29,30  de sos fills qui entraran en  lo tabernacla del testament, per ço que  
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Ex 29,30  per ço que aminéstran a mi en  lo santuari. 31 »E pendràs lo moltó de la  
Ex 29,31  a mi en lo santuari. 31 »E pendràs  lo moltó de la consagració e couràs las  
Ex 29,32  e sos fills, e los pans qui són en  lo canestell en lo vestiari del tabernacla 
Ex 29,32 los pans qui són en lo canestell en  lo vestiari del tabernacla del testament  
Ex 29,33  33 per ço que sia agradabla  lo sacrifici e qua santifícan la oferta de 
Ex 29,34 e dels pans entrò al matí, cremaràs  lo romanent ab foch, car altres no’n  
Ex 29,36  les mans de aquells, 36 e  lo vadell per peccat oferràs per sengles  
Ex 29,41 ofarràs al vespra axí com faïst per  lo matí, e faràs la oferta, segons les  
Ex 29,42  davant nostra Senyor, on ara saps  lo loch on yo parlaré a tu. 43 E aquí  
Ex 29,46  Déu d’ells, 46 e sabran que yo só  lo Senyor Déu d’ells, qui aduguí a ells  
Ex 29,46  ço que estigués entre ells. Yo só  lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol XXXI 
Ex 30,4 or entorn 4 e dos anells d’or sots  lo sercla per cascun llats per ço que per  
Ex 30,6  ell devant, l’altar contra  lo vel e lo cobriment que penge davant l’ 
Ex 30,6  devant, l’altar contra lo vel e  lo cobriment que penge davant l’arque del 
Ex 30,7  ell de odor suau, perfumarà per  lo matí; com pendrà les llantes ensendrà  
Ex 30,10 tenprament. 10 E pregarà Aron sobra  lo corn de aquell I vegade l’ayn, en la  
Ex 30,14  qui hauran de XX anys amont donarà  lo preu tot a nostro Senyor. 15 Lo rich no 
Ex 30,15  15 Lo rich no muntiplicarà ni  lo pobra no aminvarà. 16 E tota la moneda  
Ex 30,18  per llevar, e posaràs aquell entre  lo testimoni del tabernacla e altar. E  
Ex 30,20  e los peus 20 con deuran intrar en  lo tabernaccla del testimoni e com se  
Ex 30,26  de untament. 26 E de açò untaràs  lo tabernacla del testimoni e la arque del 
Ex 30,27 la taula e tots los vaxells seus, e  lo candalobra e totes les aÿnes, e l’  
Ex 30,28  e l’altar de la tamiama 28 e  lo holocaust, e lo pitxell e lo bassí, e  
Ex 30,28  de la tamiama 28 e lo holocaust, e  lo pitxell e lo bassí, e totes les  
Ex 30,28  28 e lo holocaust, e lo pitxell e  lo bassí, e totes les universes coses que  
Ex 30,36  pélvora, e posaràs aquella devant  lo tabernacla del testimoni, en lo qual  
Ex 30,36  lo tabernacla del testimoni, en  lo qual lloch aparré a tu, e sarà sant  
Ex 31,2  que yo apella per nom Beselxel,  lo fill de Urí, nét de Hur, del trip de  
Ex 31,7 les coses que yo he manades a tu: 7  lo tebernacla de amistance e la arque del  
Ex 31,8  8 e la taula e tots los vaxells, e  lo canelobra molt pur ab los seus vaxells, 
Ex 31,9  e tots los vaxells, e’l pitxell e  lo bací, 10 e les vestadures sues santes  
Ex 31,10  10 e les vestadures sues santes en  lo ministre Aron sacerdot e sos fills per  
Ex 31,11  ofici en les coses segrades, 11 e  lo oli de la unció, e la timiama odorabble 
Ex 31,11 la unció, e la timiama odorabble en  lo santuari. Totes aquestes coses que yo  
Ex 31,15 15 VI dies farets vostra obra, e en  lo VII, qui és disapta, és rapòs sant a  
Ex 31,16  16 Guorden los fills de Ysrael  lo disapte e colguen aquell en lurs  
Ex 31,17  cor en VI dies féu Déu  lo cel e la terra, e en lo VIIº sessà de  
Ex 31,17  féu Déu lo cel e la terra, e en  lo VIIº sessà de la sua obra.” 18 E donà  
Ex 31,18  obra.” 18 E donà nostro Senyor en  lo munt de Senaý a Moysèn, com hach  
Ex 32,1  Déu. 32,Tit Capítol XXXIII 1 E viu  lo pobbla que massa sa tardava Moysèn a  
Ex 32,3  vostres fills. 3 E faéran-ho axí  lo pobbla, e aportaren les orelleres a  
Ex 32,6 hòsties passificables, e asech-se  lo pobla a menyar e a beura, e llevaren- 
Ex 32,7  a Moysèn e dix: –Vé, devalla, cor  lo teu pobla ha peccat, lo qual adugist de 
Ex 32,7  cor lo teu pobla ha peccat,  lo qual adugist de terra de Agipta, 8 e  
Ex 32,8  a ci un vadell de scança, e han- lo adorat e han-li sacrificat, e han  
Ex 32,11  se irexerà la tua ira contra  lo pobla lo qual has tret de Agipta, ab  
Ex 32,11  irexerà la tua ira contra lo pobla  lo qual has tret de Agipta, ab gran  
Ex 32,14 aconortà’s nostre Senyor, e no féu  lo mal que havia perlat contra lo seu  
Ex 32,14  féu lo mal que havia perlat contra  lo seu pobla. 15 E tornant, devallà Moysèn 
Ex 32,17  mà de nostra Senyor. 17 E oý Jozuè  lo brogit del pobla, e dix a Moysèn:  
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Ex 32,19 com sa acostàs a la posade, ell viu  lo vadell e los balls, e fonch molt irat,  
Ex 32,20 aquelles al peu del munt. 20 E pres  lo vadell que havien fet e cremà’l en  
Ex 32,20  fet e cremà’l en foch e molch- lo entrò que fon ben manut, e scampà-lo  
Ex 32,20 entrò que fon ben manut, e scampà- lo sobra les aygües e donà les aygües a  
Ex 32,22  22 E ell respòs: –No s’irasque  lo senyor meu. Tu conexs bé aquest pobla,  
Ex 32,24  aur?” E portaren or e aduguéran- lo a mi, e yo gití aquell en lo foch, e  
Ex 32,24  -lo a mi, e yo gití aquell en  lo foch, e axí’n aquest vadell. 25 E viu  
Ex 32,25  aquest vadell. 25 E viu Moysèn que  lo pobla era despullat, per ço cor los  
Ex 32,25  gran llegeza, per la qual cosa ell  lo costituí nuu entre los estranys, (per  
Ex 32,32  hu vols fer, rau-me de ton libra  lo qual scrivist. 33 Al qual respòs nostre 
Ex 32,34  pobla ço que he dit a tu: Vet que  lo meu àngel irà devant tu, e yo en lo dia 
Ex 32,34 lo meu àngel irà devant tu, e yo en  lo dia de mon revidar vesitaré aquest  
Ex 32,35  en ells. 35 E farí nostra Senyor  lo pobla per rahó del vadell que féu Aron. 
Ex 33,1  –Vé, devalla de aquest lloch, tu e  lo teu pobla que traguist de terra de  
Ex 33,2  aquella.” 2 E daré’t per guihador  lo meu àngell per ço que gite’n los  
Ex 33,4  no destrovís tu en la via. 4 E oý  lo pobla la peraula mala aquesta, e  
Ex 33,5  fills de Ysrael. Digues-los que  lo pobla és de dura servitut. Una vegada  
Ex 33,5  ab tu e deliré a tu. Ya ara depòs  lo teu ornament per ço que sàpia què face  
Ex 33,6 los fills de Ysrael lur ornament en  lo mont de Horep. 7 E Moysèn pres son  
Ex 33,7  Moysèn pres son tabernacla e tes- lo defora la posada, e apellà lo nom de  
Ex 33,7 tes-lo defora la posada, e apellà  lo nom de aquell «tabernacla de la  
Ex 33,8  al tabernacla, llevave’s tot  lo pobla e astava cascú a la porta de son  
Ex 33,9  de sa tenda. 9 E ell entrant en  lo tabernacla del fermament, devallava una 
Ex 33,10  que colona de nuu estava devant  lo tabernacla. E astaven ells aquí e  
Ex 33,19  mostraré tot bé a tu, e apellaré  lo nom de nostre Senyor devant tu, e yo  
Ex 33,21  21 E altra vegada dix: –Vet ací és  lo lloch ab mi, e staràs sobra la pedra,  
Ex 33,22  la mia glòria, yo posaré tu en  lo forat de la pedra, e tendré-ta la mia 
Ex 34,2  tranquest. 2 E està aperallat per  lo matí per ço que puges mantinent en lo  
Ex 34,2  matí per ço que puges mantinent en  lo munt de Sinaý. E astaràs ab mi en  
Ex 34,3  e nengun hom no sia vist ab tu en  lo munt, ne ovelles ne bous no pasturen en 
Ex 34,4 éran, e llevà’s de nits, e pujà en  lo mont de Senaý, axí com li havia manat  
Ex 34,5  nuu, estech Moysèn ab ell apellant  lo nom de nostra Senyor, 6 lo qual passà  
Ex 34,6 apellant lo nom de nostra Senyor, 6  lo qual passà devant ell. E dix:  
Ex 34,10  en negunes gens, per ço que detriu  lo pobla aquest enmig del qual est les  
Ex 34,14 astrayns. Nostre Senyor és celós, e  lo nom d’ell és Déu sacrificador. 15 No  
Ex 34,18  l’alís, axí com mané a tu en  lo temps del mes de la spiga, cor en  
Ex 34,20  bous con de ovelles serà meu. 20 E  lo primer nat de l’aze rahembràs per  
Ex 34,20  rahembràs per ovella, e si no darà  lo preu per aquell, serà aucís. Lo primer  
Ex 34,21  mi buyt. 21 »VI dies obreràs, e en  lo dia VIIè seçaràs en arar e en seguar.  
Ex 34,23 l’ayn aparrà tot mascla teu devant  lo Senyor totpoderós, Senyor Déu de  
Ex 34,30  perlat ab nostre Senyor. 30 E com  lo véran Aron e los fills de Ysrael ab la  
Ex 34,32 manà tot ço que havia oït de Déu en  lo munt de Sinaý. 33 E com hach complides  
Ex 34,34 E com perlava ab nostre Senyor, ell  lo’s levava, e com axia devant ell, ell  
Ex 34,34  levava, e com axia devant ell, ell  lo hy tornava, e puys perlava ab los fills 
Ex 35,3  en tots los vostros habitacles en  lo dia del disapte.” 4 E dix Moysès a tota 
Ex 35,9 unicla e pedres presioses a adornar  lo hossen e ll’ephot. 10 »E qualquequal  
Ex 35,11  Senyor ha manat, 11 ço és a saber,  lo tebernacla e sa tenda e son cubertor e  
Ex 35,14  e los pans de proposició, 14 e  lo canelobra de la luminària [*], 15 e la  
Ex 35,15  del perfum [*] dels odoraments e  lo cubertor de la porta a le porta del  
Ex 35,16  de l’aram e ses perxes [*], e  lo pitxell e lo bací, 17 e les curtines de 
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Ex 35,16  e ses perxes [*], e lo pitxell e  lo bací, 17 e les curtines de la cort, e  
Ex 35,17 cort, e ses colones e sos pilars, e  lo cubertor del pilar del portal de la  
Ex 35,19 de la santadat a Aron, al primer, e  lo drap de sos fills a servir a mi axí com 
Ex 35,27  pedres de unicla e perles demunt  lo mitra e la cassula, 28 e coses bé  
Ex 35,30  –Veus que nostre Senyor ha apellat  lo nom de Beselehel, fill de Urí, nét de  
Ex 35,34  trobat en farrer 34 ha donat en  lo seu cor. E Holiap, fill de Achisamech,  
Ex 36,1  la obra de fferra, aquella que en  lo ús del santuari fos nessaçària, axí com 
Ex 36,3  sa comensàs de fer, tot dia venia  lo pobla per lo matí e ofarien llurs vots  
Ex 36,3  de fer, tot dia venia lo pobla per  lo matí e ofarien llurs vots e llurs  
Ex 36,5  5 a Moysèn e digueren: –Més ofer  lo pobla que no’ns és nesseçari. 6 E manà 
Ex 36,14  de cabres axí per cobrir sobra  lo traginat del tabernaccla, 15 e havia  
Ex 37,17  tot fou de or pur [*]. 17 E féu  lo canalobra de or pur [*], de la cana del 
Ex 37,24 sos ensensés d’or net. 24 E pasava  lo canalobra ab totes ses eynes d’or net  
Ex 38,7  mès les perxes en los anells sobra  lo llats de la ara per portar l’altar. E  
Ex 38,8  de taules, e dintra vach. 8 E féu  lo pitxer e lo bací de aram dels spills de 
Ex 38,8  e dintra vach. 8 E féu lo pitxer e  lo bací de aram dels spills de les fembres 
Ex 38,21  testimoni, que nombrats són segons  lo manement de Moysèn en les peraules dels 
Ex 38,26  sentuari e la intrade, on penjava  lo vel de la claustra. 27 E foren fets C  
Ex 38,30  del testimoni, e l’altar ab  lo crivell de l’aram e ab tots los  
Ex 39,1  quals portàs com aministraria en  lo santuari, axí com manà nostre Senyor a  
Ex 39,8  nostre Senyor a Moysèn. 8 E féu  lo hossen de obra nobla axí com lo ephot,  
Ex 39,8 féu lo hossen de obra nobla axí com  lo ephot, d’or, blau e de porpre e de  
Ex 39,10  tires pedres preciozes en ell. En  lo primer vers éran sàrdius e topacis e  
Ex 39,12  e safís e jaspis; 12 e en  lo terç, lligírius, àchates e amatistes;  
Ex 39,13  àchates e amatistes; 13 e en  lo quart, crisòlits e unicles e beriŀles;  
Ex 39,15 cascú per son nom. 15 E feren sobra  lo hossen cadenes d’or net en dobla, 16 e 
Ex 39,18  spatles avall, e junyían-se en  lo ephot, e axí era en cascun musclo. 19 E 
Ex 39,20  20 E féran una guonella sobre  lo ephot, de obra de tixedor mesclat de  
Ex 39,21  capulla en la sobirane part contra  lo mig, e havia orla entorn per ço que no  
Ex 39,24 e les magranes axí ordonat aportave  lo bisba com aministrave a Déu, axí com  
Ex 39,28  cascú d’ells, de lli tortís, 28 e  lo braguer atrecí de lli tortís e de blau  
Ex 39,30  30 e estrangueren ab fill blau ab  lo mitre, axí com manà nostre Senyor a  
Ex 39,35  35 e la taula e totes ses eynes e  lo pa de proposició, 36 e lo canalobra e  
Ex 39,36  eynes e lo pa de proposició, 36 e  lo canalobra e les llàntees e totes ses  
Ex 39,37  d’or, e l’oli de la untadura, e  lo parfum de la tamiama, 38 e lo cubertor  
Ex 39,38  e lo parfum de la tamiama, 38 e  lo cubertor del portal, 39 e l’altar de  
Ex 39,39  e ses perxes e totes ses eynes, e  lo pitxer e lo bassí, e les cortines de la 
Ex 39,39  e totes ses eynes, e lo pitxer e  lo bassí, e les cortines de la cort e ses  
Ex 39,40  e ses colones e sos pilars, 40 e  lo cubertor de la cort e ses staques e ses 
Ex 40,2 nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –En  lo primer mes, en lo primer dia del mes,  
Ex 40,2  dient: 2 –En lo primer mes, en  lo primer dia del mes, dresaràs lo  
Ex 40,2  en lo primer dia del mes, dresaràs  lo tabernacla del testament. 3 E posaràs  
Ex 40,3  la arque e dresaràs devant aquella  lo vel. 4 E aduràs aquí la taula e  
Ex 40,4  coses que’t són manades. E  lo canalobra astarà ab les sues làntees  
Ex 40,5  la arqua del testimoni. E matràs  lo cubertor del portal en lo tabernacla. 6 
Ex 40,5  E matràs lo cubertor del portal en  lo tabernacla. 6 E devant aquell posaràs  
Ex 40,7  altar de l’holocaust. 7 E metràs  lo pitxell entra l’altar e lo tabernacla, 
Ex 40,7  metràs lo pitxell entra l’altar e  lo tabernacla, e umplir-l’has d’aygua. 
Ex 40,9  pendràs de l’oli e untar-n’has  lo tabernacla ab los seus vaxells per ço  
Ex 40,15  li manà nostra Senyor. 15 E fo en  lo primer mes de l’ayn seguon, en lo  
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Ex 40,15  lo primer mes de l’ayn seguon, en  lo primer dia del mes, fo adificat e  
Ex 40,15  dia del mes, fo adificat e adobat  lo tabernacla. 16 E dressà Moysèn lo  
Ex 40,16  lo tabernacla. 16 E dressà Moysèn  lo tabernacla, e adobà sos pilars, e mès  
Ex 40,17  colones, 17 e estès la tenda sobra  lo tabernacla, e posà lo cubertor de la  
Ex 40,17  tenda sobra lo tabernacla, e posà  lo cubertor de la tenda demunt, axí com  
Ex 40,18  nostra Senyor a Moysèn. 18 E posà  lo testimoni en l’arque, e mès les perxes 
Ex 40,19  tabernacla, e penyà devant aquella  lo vel per ço que pogués oir la visió de  
Ex 40,20  de Déu. 20 E posà la taula devant  lo tabernacla de nostre Senyor, devers la  
Ex 40,22  Senyor manà a Moysèn. 22 E posà  lo canalobra en lo tabernacla del  
Ex 40,22 a Moysèn. 22 E posà lo canalobra en  lo tabernacla del testimoni, davant la  
Ex 40,24  24 E posà l’altar de l’or sots  lo traginat del testimoni, devant lo vel  
Ex 40,24  lo traginat del testimoni, devant  lo vel de la claustra, 25 e perfumà sobra  
Ex 40,26 Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor en  lo portal, en l’antrament del tabernacla, 
Ex 40,27  27 e l’altar de l’holocaust en  lo vestiari del testimoni. E ofarien en  
Ex 40,28  axí com Déu havia manat. 28 E mès  lo pitxell; stech ple d’aygua en lo  
Ex 40,28  lo pitxell; stech ple d’aygua en  lo tabernacla del testimoni, prop de l’  
Ex 40,30  e sos peus 30 com intraren dejús  lo traginat de la covinensa e puyaren a l’ 
Ex 40,31  nostro Senyor. 31 E fonch dressat  lo palau entorn del tabernacla, e l’altar 
Ex 40,32  foren complides, 32 la nuu cobrí  lo tabernacla del testimoni, e la glòria  
Ex 40,36 36 E la nuu de nostra Senyor cobria  lo tabernacla de jorn, e de nits lo cobria 
Ex 40,36  lo tabernacla de jorn, e de nits  lo cobria foch, vahent lo pobla de Ysrael  
Ex 40,36  e de nits lo cobria foch, vahent  lo pobla de Ysrael per totes llurs  
Ex Expl  totes llurs mugudes. Expl Ací fenex  lo segon libra, lo qual ha nom Èxodus. Lv  
Ex Expl  Expl Ací fenex lo segon libra,  lo qual ha nom Èxodus. Lv Inc Comensa lo  
Lv Inc  qual ha nom Èxodus. Lv Inc Comensa  lo terç libra de Moysèn, lo qual és  
Lv Inc Inc Comensa lo terç libra de Moysèn,  lo qual és apellat Llevítich, al qual los  
Lv 1,3  oferena [*] de bous, oferrà a mi  lo mascle net, devant la porta del  
Lv 1,4  Senyor; 4 e posarà la mà sobra  lo holocaust, desobra lo seu cap, e serà  
Lv 1,4  la mà sobra lo holocaust, desobra  lo seu cap, e serà pus acceptable e a ell  
Lv 1,5 a ell pus profitós. 5 E deguollaran  lo vadell devant nostre Senyor, e offarran 
Lv 1,6  la porta del tabernaccla. 6 E con  lo holocaust serà escorxat e serà  
Lv 1,8  seran demunt ordonats, enperò  lo cap e tot ço de dins, axí com la  
Lv 1,9  bé llevats en aygua; e posarà açò  lo secerdot sobra l’altar en holocaust,  
Lv 1,10  e de moltons e de cabres,  lo holocaust sia d’un ayn, e ofiran-lo  
Lv 1,10 holocaust sia d’un ayn, e ofiran- lo sens màculla, 11 e sia deguollat al  
Lv 1,12  12 e depertesquen los menbres e  lo cap e sa fraxura, e pòsan-ho sobra  
Lv 1,12  sobra llenya en guisa que ho crem  lo foch; 13 emperò los budells e los peus  
Lv 1,15  -li al coll axí que sia trencat  lo cuyr, e lléxan decórrer la sanch sobra  
Lv 1,16  a la part de la ara, 16 e giten  lo guavaig e la ploma fora de l’altar, e  
Lv 1,16  l’altar, e le plage de orient, en  lo loch on solen gitar les sendres. 17 E  
Lv 1,17  l’altar ab la llenya qui és sobra  lo foch posade. Açò és holocaust e oferena 
Lv 2,2  sacerdots, dals quals la un prenga  lo puyn ple de sèmolla e oli e molt  
Lv 2,2 sèmolla e oli e molt ensens, e face  lo prevera perfum sobra la ara per  
Lv 2,4 4 »E con portaran sacrifici cuyt en  lo forn, axí con pans de sèmola, ço és a  
Lv 2,9 E com aquell oferrà aquella, prenga  lo mamorial del sacrifici e ofire’l sobra 
Lv 2,16 coses de la una partida farà perfum  lo prevera per ramenbrance de la oferta,  
Lv 3,1  sia mascla o sia fembra, ofira  lo pus net devant nostre Senyor, 2 e pos  
Lv 3,2  nostre Senyor, 2 e pos la mà sobra  lo cap del seu sacrifici, e deguollarà  
Lv 3,3  en oferta a nostra Senyor,  lo grex de la tela e lo grex tot qui dins  
Lv 3,3 nostra Senyor, lo grex de la tela e  lo grex tot qui dins ell és 4 en abdós los 
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Lv 3,5  posat demunt de les llenyes, e  lo foch dejús posat, en oferta en odor  
Lv 3,8  mà sobra llur sacrifici, ço és, en  lo cap del sacrifici, e puys deguoll-lo  
Lv 3,8 cap del sacrifici, e puys deguoll- lo devant la tenda del tabernacla del  
Lv 3,9  sacrifice devant nostre Senyor, e  lo grex e la coha complida endret de l’  
Lv 3,10  de l’os, 10 ab los ronyons e ab  lo grex que cobre lo ventra, e encara  
Lv 3,10  los ronyons e ab lo grex que cobre  lo ventra, e encara sobra los llombles e  
Lv 3,10  llombles e sobra los ronyons tot  lo grex de dins pendràs, 11 lo qual  
Lv 3,11  tot lo grex de dins pendràs, 11  lo qual pendran los sacerdots e posar-l’ 
Lv 3,11  sacerdots e posar-l’han sobra  lo foch, e feran oferta a nostre Senyor.  
Lv 3,13  Senyor, 13 pos la sua mà sobra  lo cap de aquella e deguolla en lo  
Lv 3,13  lo cap de aquella e deguolla en  lo tabernacla en la intrade del testimoni, 
Lv 3,14  en past del foch del dimenge e  lo grex qui cobra lo ventre e [*] tots los 
Lv 3,14  del dimenge e lo grex qui cobra  lo ventre e [*] tots los menbres vidals,  
Lv 3,15  vidals, 15 e los II llombles ab  lo fetge, qui és sobra aquells prop de la  
Lv 3,15  aquells prop de la yllade, e tot  lo grex de dins, 16 pendrà lo sacerdot e  
Lv 3,16  e tot lo grex de dins, 16 pendrà  lo sacerdot e cremar-ho-ha en foch  
Lv 3,16 -n’ha perfum suau al Senyor. Tot  lo sèu serà de nostre Senyor. 17  
Lv 3,17 sanch de tot en tot no mengerets, e  lo grex qui és entorn del pits e aquell  
Lv 4,3 ·s facen farà qualsevolrà: 3 »E [*]  lo prevera qui és untat peccarà faent  
Lv 4,3  és untat peccarà faent delinquir  lo pobbla, offerrà per son peccat I vadell 
Lv 4,4 del tabernacla del testimoni devant  lo Senyor e posarà la sua mà sobre lo cap  
Lv 4,4  lo Senyor e posarà la sua mà sobre  lo cap de aquell e deguollarà aquell al  
Lv 4,5  del vadell e portarà aquella en  lo tabernacla del testimoni, 6 e benyarà  
Lv 4,6 salpuscar-n’ha VII veguades devant  lo Senyor contra lo vel o la claustra del  
Lv 4,6  veguades devant lo Senyor contra  lo vel o la claustra del santuari. 7 E  
Lv 4,7  7 E posarà aquella matexa sanch en  lo corn de l’altar de la timiama per fer  
Lv 4,7  fer gràcies al Senyor, qui és en  lo tabernacla del testament, e tot l’  
Lv 4,7  romanent de la sanch buydarà en  lo fonament de l’altar de l’holocaust en 
Lv 4,7  de l’altar de l’holocaust en  lo entrament del tabernaccla. 8 E lo sèu  
Lv 4,8  lo entrament del tabernaccla. 8 E  lo sèu del vadell offarrà per lo peccat,  
Lv 4,8  8 E lo sèu del vadell offarrà per  lo peccat, axí aquell [*] aquell qui és  
Lv 4,11  11 E la pell e totes les carns ab  lo cap e ab los peus e ab los budells e ab 
Lv 4,12  budells e ab los fems, 12 e ab tot  lo romanent del cors traurà fora de la  
Lv 4,12  traurà fora de la albergade, en  lo lloch net on solen gitar les sendres  
Lv 4,13  ignorància faent ço que és contre  lo manament de nostre Senyor, 14 e puys  
Lv 4,14  son peccat, ofira un vadell per  lo peccat. E aporten aquell a le porta del 
Lv 4,15  los vells de Ysrael les mans sobre  lo cap de aquell devant lo Senyor, e com  
Lv 4,15  mans sobre lo cap de aquell devant  lo Senyor, e com lo vadell serà deguollat  
Lv 4,15  de aquell devant lo Senyor, e com  lo vadell serà deguollat devant nostre  
Lv 4,16  deguollat devant nostre Senyor, 16  lo prevera untat prengue de la sanch de  
Lv 4,16 de la sanch de aquel e port-la en  lo tabernaccla del testimoni, 17 e bany- 
Lv 4,17 e salpusch-ne VII veguades contra  lo vell, ço és, la claustra, 18 e de  
Lv 4,18  qui és devant nostra Senyor en  lo tabernacla del testimoni, e lo romanent 
Lv 4,18  en lo tabernacla del testimoni, e  lo romanent de la sanch git prop lo  
Lv 4,18  e lo romanent de la sanch git prop  lo fonament de l’altar dels holocausts,  
Lv 4,19  del testimoni. 19 E prenga tot  lo seu sèu e face’n perfum sobra l’  
Lv 4,21  e Déu serà perdonador. 21 Emperò  lo vadell apòrtan-lo fora de la  
Lv 4,21  21 Emperò lo vadell apòrtan- lo fora de la albarguade e cremen-lo axí 
Lv 4,21 lo fora de la albarguade e cremen- lo axí com lo primer vadell, cor per gran  
Lv 4,21 la albarguade e cremen-lo axí com  lo primer vadell, cor per gran multituts  
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Lv 4,24  sia net, 24 e posa la sua mà sobra  lo cap de aquell, e puys deguoll-lo en  
Lv 4,24  lo cap de aquell, e puys deguoll- lo en lo lloch on solen deguollar devant  
Lv 4,24  de aquell, e puys deguoll-lo en  lo lloch on solen deguollar devant nostre  
Lv 4,25 holocausts, cor [*] peccat és. 25 E  lo sacerdot bayn-se lo dit en la sanch  
Lv 4,25  és. 25 E lo sacerdot bayn-se  lo dit en la sanch del sacrifici per  
Lv 4,25  de l’altar de l’holocaust, e  lo romanent git al fonament de aquell. 26  
Lv 4,26  git al fonament de aquell. 26 E  lo sèu d’ell perfumerà devant la ara axí  
Lv 4,26 ell perfumerà devant la ara axí com  lo perfum ce fa per pasificament, e  
Lv 4,26  e praguarà per ell per ço que  lo seu peccat sia perdonat. 27 »E si ànima 
Lv 4,29  cabra nèdea, 29 e pos la mà sobra  lo cap de sa oferena la qual és per  
Lv 4,30  lloch de l’holocaust, 30 e prenga  lo secerdot de la sanch en lo seu dit e  
Lv 4,30 e prenga lo secerdot de la sanch en  lo seu dit e toch-na los corns de l’  
Lv 4,30  de l’altar de l’holocaust, e  lo romanent git en lo fonament de aquell.  
Lv 4,30  l’holocaust, e lo romanent git en  lo fonament de aquell. 31 E pendràs tot lo 
Lv 4,31  de aquell. 31 E pendràs tot  lo sèu axí com sa sol pendra los  
Lv 4,32  e serà-li pardonat. 32 »E si  lo moltó aportaran a sacrificar per  
Lv 4,33  sia nàdea, 33 e pos la mà sobra  lo cap de aquella e deguolla-la en lo  
Lv 4,33  cap de aquella e deguolla-la en  lo loch on solien deguollar los holocausts 
Lv 4,34  del sacrifici. 34 E prenga  lo sacerdot de la sanch en lo seu dit e  
Lv 4,34 E prenga lo sacerdot de la sanch en  lo seu dit e tinye’n los corns de l’  
Lv 4,34  de l’altar dels holocausts, e  lo romanent git al fonament de aquell. 35  
Lv 4,35 al fonament de aquell. 35 E prengua  lo sèu e face d’ell axí com se sol fer  
Lv 5,5  la arrada, 5 face panetència per  lo peccat: 6 ofira I anyell del folcat o I 
Lv 5,6  folcat o I cabra, e orerà per ell  lo sacerdot e per son peccat. 7 »En altra  
Lv 5,7 o II coloms a nostre Senyor, un per  lo peccat, e l’altre per lo holocaust, 8  
Lv 5,7  un per lo peccat, e l’altre per  lo holocaust, 8 e donarà aquells al  
Lv 5,8  8 e donarà aquells al secerdot,  lo qual ofira lo primer per peccat, e plom 
Lv 5,8  aquells al secerdot, lo qual ofira  lo primer per peccat, e plom-li lo cap  
Lv 5,8  lo primer per peccat, e plom-li  lo cap de la part de la serviu axí que li  
Lv 5,8  de la serviu axí que li paregua  lo coll enaxí que no li sia esquinsat, 9 e 
Lv 5,10  com solen fer, e preguarà per ell  lo secerdot e per lo peccat d’aquell, e  
Lv 5,10  preguarà per ell lo secerdot e per  lo peccat d’aquell, e serà perdonat a  
Lv 5,12  12 E lliura aquella al sacerdot,  lo qual ne prengua un plen puyn e crem-  
Lv 5,13 ell qui ofir, 13 e prech per ell, e  lo romanent sia del prevera per  
Lv 5,15  no ho porà fer, II sicles segons  lo pes del santuari, 16 e de açò que  
Lv 5,16  de açò que aportarà sa restituesca  lo dan, e puys anadesque-hy la Vè part e 
Lv 5,16  Vè part e lliure-ho al sacerdot,  lo qual prech per aquell ofirén lo moltó,  
Lv 5,16  lo qual prech per aquell ofirén  lo moltó, e serà perdonat a ell. 17 »Ànima 
Lv 6,5 part més al senyor al qual ha donat  lo dan. 6 E per lo seu peccat ofira un  
Lv 6,6  al qual ha donat lo dan. 6 E per  lo seu peccat ofira un moltó nàdeu del  
Lv 6,7  7 E aquell prech per ell devant  lo Senyor e perdó a aquell per cascuna  
Lv 6,8  que peccà. Capítol VI 8 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e 
Lv 6,9 a sos fills: »Aquesta és la lley de  lo holocaust: Cremarà en l’altar la nit  
Lv 6,9 en l’altar la nit entrò al matí, e  lo foch serà en aquell matex altar. 10 E  
Lv 6,10  serà en aquell matex altar. 10 E  lo sacerdot vesta guonella e bragues de  
Lv 6,10 carn, e pendrà les sendres que farà  lo foch e posarà aquelles prop de l’  
Lv 6,11 la albergada, e posar-les-ha en  lo lloch net [*]. 12 »E lo foch crem  
Lv 6,12 les-ha en lo lloch net [*]. 12 »E  lo foch crem tostem sobre la ara de l’  
Lv 6,12  tostem sobre la ara de l’altar,  lo qual nodresqua lo sacerdot metén a ell  
Lv 6,12  ara de l’altar, lo qual nodresqua  lo sacerdot metén a ell llenya matí tots  
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Lv 6,12  a ell llenya matí tots dies, e  lo holocaust posat, desobra farà perfum  
Lv 6,13  pasificables. 13 Aquest és  lo foch perdurabla que null temps no deu  
Lv 6,14  ofarir los fills de Aron devant  lo Senyor e devant l’altar: 15 »Prenga lo 
Lv 6,15  e devant l’altar: 15 »Prenga  lo sacerdot I puyn de sèmola mesclada ab  
Lv 6,15  mesclada ab oli e molt ensens,  lo qual sia posat sobra la sèmola, e fasse 
Lv 6,16  de odor suau al Senyor; 16 e  lo romanent de la sèmola manuch Aron e sos 
Lv 6,16  meyns de llevat, e mengen-la en  lo loch del santuari del tabernaccla; 17 e 
Lv 6,17  del Senyor. E ofiren l’ensens en  lo santo santorum, e serà axí com per  
Lv 6,20  la qual dèvan ofarir al Senyor en  lo dia de la sua unció: oferran la Xè part 
Lv 6,20 sacrifici perdurable; la miytat per  lo matí e la miytat per lo vespra. 21 La  
Lv 6,20  miytat per lo matí e la miytat per  lo vespra. 21 La qual fragiran en paella  
Lv 6,22 oferta serà cremada en l’altar per  lo sacerdot qui del para per dret  
Lv 6,24  no manuch d’equell. 24 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 25 –Parla a Aron 
Lv 6,25 la ley de la oferta per peccat. »En  lo loch on se oféran los holocausts  
Lv 6,26  Déu, sant dels sants és. 26 E  lo sacerdot qui ofer, manuch aquella en lo 
Lv 6,26  qui ofer, manuch aquella en  lo lloch sant en l’antrament del  
Lv 6,28  sien llevades en lloch sant. 28 E  lo vaxell de la terra en lo qual la carn  
Lv 6,28 sant. 28 E lo vaxell de la terra en  lo qual la carn d’ell serà cuyta, sia  
Lv 7,2 per amor de açò allà on deguollaran  lo holocaust deguollaran e sacrificaran  
Lv 7,3  l’altar. 3 E ofiren de la coha e  lo grex qui cobren les entràmenes 4 e  
Lv 7,4  4 e abdozos los ronyons, e  lo sèu demont ells, e la tela e aquell del 
Lv 7,5 e aquell del fetge [*], 5 e face’n  lo sacerdot perfum sobre l’altar, car açò 
Lv 7,6 mascles del llinatge de preveres en  lo lloch sant menyaran aquestes carns, cor 
Lv 7,8 qui a ella ofarir pertenyaran. 8 »E  lo sacerdot qui offerrà lo sacrifici de l’ 
Lv 7,8  8 »E lo sacerdot qui offerrà  lo sacrifici de l’holocaust haurà la pell 
Lv 7,13  13 e pans llevats sacrificarà ab  lo sacrifici de les gràcies per  
Lv 7,14  serà dels sacerdots qui estaven en  lo sacrifici de la sanch, 15 les carns del 
Lv 7,17  e si alguna cosa serà atrobada en  lo terç dia, sia cremat a foch. 18 E si  
Lv 7,18  a foch. 18 E si algú mengerà en  lo terç dia de les carns del sacrifici  
Lv 7,24  e de les cabres no manyarets; 24  lo sèu de les bèsties morteÿnes per si o  
Lv 7,25 diversos usos, 25 e si algú mengerà  lo sèu qui deu eser ofert al Senyor en  
Lv 7,30  [*]. 30 Tenent en la sua mà  lo sèu e’n l’altra lo pits, devant la  
Lv 7,30  en la sua mà lo sèu e’n l’altra  lo pits, devant la porta del tabernaccla,  
Lv 7,31  lliura-hu al sacerdot, 31  lo qual ne face del sèu perfum sobre l’  
Lv 7,31  del sèu perfum sobre l’altar, e  lo pits serà de Aron e dels fills de  
Lv 7,33  33 qui oferiren la sanch e  lo sèu; e los fills de Aron hauran en lur  
Lv 7,34  en lur part la cama dreta. 34 E  lo pits de la alsadura e la cama de la  
Lv 7,34  Senyor, en lley perdurable a tot  lo poble de Ysrael. 35 »E aquesta és la  
Lv 7,35 fills dels sacrificis del Senyor en  lo dia que Moysèn ordonà a ells en ofici  
Lv 7,36  de prevera, 36 que manà a ells  lo Senyor donar als fills de Ysrael en  
Lv 7,38 quals mès nostro Senyor a Moysèn en  lo munt de Sinaý con manà als [*] de  
Lv 7,38  llurs oblacions al Senyor en  lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E 
Lv 8,3  de pa alís, 3 e ajustaràs tot  lo pobla a le porta [*]. 4 [*] defora, 5 e 
Lv 8,7 llevà ells ab aygua, 7 e vestí-li  lo vestiment de bisba de lli e lo braguer, 
Lv 8,7 -li lo vestiment de bisba de lli e  lo braguer, e vestí a ell lo pali e demunt 
Lv 8,7  de lli e lo braguer, e vestí a ell  lo pali e demunt li donà lo ephot, 8 e  
Lv 8,7  a ell lo pali e demunt li donà  lo ephot, 8 e senyí a ell ab cordes de l’ 
Lv 8,8  e ab aquelles adobà l’hossen, en  lo qual era doctrina e veritat. 9 E pozà- 
Lv 8,9 veritat. 9 E pozà-li la sàvena en  lo cap, e en lo frontal de aquella pozà la 
Lv 8,9 pozà-li la sàvena en lo cap, e en  lo frontal de aquella pozà la llàmina d’  
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Lv 8,10  10 E aportà untament d’oli ab  lo qual untà lo tabernacla e tot ço qui és 
Lv 8,10  untament d’oli ab lo qual untà  lo tabernacla e tot ço qui és en ell, 11 e 
Lv 8,11  e untà ell e tots sos vaxells e  lo pitxell e son bací per santificar ells. 
Lv 8,12  ells. 12 E gità oli sobra  lo cap d’Aron e untà’l e consagrà’l. 13 
Lv 8,14  e sos fills posaren les mans sobre  lo cap d’equell, 15 e deguollà aquell. E  
Lv 8,15  sentificat, escampà la sanch en  lo fonament d’equell. 16 E lo sèu qui era 
Lv 8,16  en lo fonament d’equell. 16 E  lo sèu qui era sobra les entràmenes e  
Lv 8,16  era sobra les entràmenes e sobre  lo fetge e sobre los ronyons [*] pres  
Lv 8,17  Muysèn e perfumà’n l’ara. 17 E  lo cors e son cuyr e sa carn e sa femta  
Lv 8,18  ofarí un ariet en holocaust; sobre  lo cap de aquell posaren Aron e sos fills  
Lv 8,20 E l’ariet desmenbrà per menbres, e  lo cap e la fraxura e lo sèu mès en lo  
Lv 8,20  menbres, e lo cap e la fraxura e  lo sèu mès en lo foch, 21 llevats  
Lv 8,20 lo cap e la fraxura e lo sèu mès en  lo foch, 21 llevats primerament los  
Lv 8,22  e posaren les llurs mans sobra  lo cap d’equell Aron e sos fills. 23 E  
Lv 8,23  en la estrema part de aquella e  lo polze de la mà destra e senblantment en 
Lv 8,24  que havia degollat, e toquà’ls en  lo estrem de la orella e lo polze dret de  
Lv 8,24  ’ls en lo estrem de la orella e  lo polze dret de les mans e dels peus; lo  
Lv 8,24 polze dret de les mans e dels peus;  lo romanent gità sobra l’altar entorn. 25 
Lv 8,25  gità sobra l’altar entorn. 25 E  lo sèu e la coha e tot lo grex qui cobre  
Lv 8,25 entorn. 25 E lo sèu e la coha e tot  lo grex qui cobre los ronyons e los  
Lv 8,26  oli e una foguace aliza posà sobra  lo sèu e la cama dreta. 27 Tot açò ensemps 
Lv 8,29  a nostre Senyor. 29 E pres  lo pits, e alçà aquell devant Déu, de l’  
Lv 8,29 part sua, axí com havia manat a ell  lo Senyor. 30 E pres l’ungüent de  
Lv 8,31  menyats, los quals són posats en  lo canestell, axí com manà a mi lo Senyor  
Lv 8,31  en lo canestell, axí com manà a mi  lo Senyor dient: “Aron e sos fills  
Lv 8,33  dies, entrò al dia que sia complit  lo temps de la vostra consagració [*], 34  
Lv 8,35  35 De dia e de nit e starets en  lo tabernaccla observans les guardes del  
Lv 9,1  1 E com foren complits VII dies,  lo VIII dia apellà Moysèn Aron e sos fills 
Lv 9,4 e sien sens màculla en holocaust, 4  lo bou e l’ariet per pasificament, e  
Lv 9,4  e deguollat aquells devant  lo Senyor en sacrifici de cascú, e ofarits 
Lv 9,5  a la porta del tabernacla, en  lo qual loch, com estigués tota la  
Lv 9,7  e sacrifica per ton peccat e ofir  lo holocaust, e prega per tu e per tot lo  
Lv 9,7 holocaust, e prega per tu e per tot  lo pobla, e com oferràs dons per lo poble, 
Lv 9,7  lo pobla, e com oferràs dons per  lo poble, prega per ell e ahora per ell,  
Lv 9,8  se acostà a l’altar e deguollà  lo vadell per lo seu peccat, 9 la sanch  
Lv 9,8 a l’altar e deguollà lo vadell per  lo seu peccat, 9 la sanch del qual li  
Lv 9,9  qual li presentaren sos fills, en  lo qual ell benyà son dit, e toquà’n lo  
Lv 9,9  qual ell benyà son dit, e toquà’n  lo corn de l’altar, e gità lo romanent al 
Lv 9,9  ’n lo corn de l’altar, e gità  lo romanent al fonament d’equell. 10 E lo 
Lv 9,10  al fonament d’equell. 10 E  lo sèu e los ronyons e la part del fetge  
Lv 9,12  12 E sacrificà e deguollà  lo holocaust de sacrifici, e sos fills  
Lv 9,13  entorn de l’altar e desobra. 13 E  lo holocaust aparallaren a ell depertits  
Lv 9,13  a ell depertits per menbres ab  lo cap e cascun menbra ofariren aquell, e  
Lv 9,13 menbra ofariren aquell, e posaren- lo sobre l’altar e cremà a foch, 14  
Lv 9,15  e los peus. 15 E ofarí-ho per  lo peccat del poble. E pres lo cabrit del  
Lv 9,15  ho per lo peccat del poble. E pres  lo cabrit del sacrifici del poble e  
Lv 9,15  deguollà’l e sacrificà’l axí com  lo primer. 16 E sacrificà lo holocaust e  
Lv 9,16  axí com lo primer. 16 E sacrificà  lo holocaust e féu-lo per son dret. 17 E 
Lv 9,16 16 E sacrificà lo holocaust e féu- lo per son dret. 17 E sacrificà-li  
Lv 9,17  féu-na perfum sobra la ara estés  lo holocaust del matí. 18 E deguollà lo  
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Lv 9,18  holocaust del matí. 18 E deguollà  lo bou e l’ariet en sacrifici pacificabla 
Lv 9,19 escampà sobra l’altar entorn. 19 E  lo sèu [*] e la coha de l’ariet e los  
Lv 9,19  coha de l’ariet e los ronyons ab  lo sèu e la ratela del fetga 20 posaren  
Lv 9,20  e con foren cremades en l’altar  lo sèu, 21 e los pits de aquells e les  
Lv 9,22  Moysèn. 22 E estès les mans devant  lo poble e banaý’ls. E com hach axí  
Lv 9,23  23 e entrà Moysèn e Aron en  lo tabernacla del testimoni, e despuxs  
Lv 9,23  e despuxs axiren e banaÿren  lo pobla. E aparech la glòria de nostre  
Lv 9,24 E veus que foch axí de Déu e devorà  lo holocaust e lo sèu qui era sobre l’  
Lv 9,24  axí de Déu e devorà lo holocaust e  lo sèu qui era sobre l’altar. E com lo  
Lv 9,24  sèu qui era sobre l’altar. E com  lo pobla viu açò, lloharen nostra Senyor e 
Lv 10,1  devant nostre Senyor foch astrayn,  lo qual a ells no era manat. 2 E isqué  
Lv 10,3  qui s’acosten a mi, e devant tot  lo poble seré glorificat. E com ho oý  
Lv 10,6  les cases de Yrael ploraran sobre  lo cremament que cremà Déu; 7 mas vós no  
Lv 10,7  en altra manera perirets, e  lo oli de la santa unció és sobre vós. E  
Lv 10,9  tu ne tos fills com intreràs en  lo tabernaccla del testimoni [*], cor  
Lv 10,12  ell, que li éran romasos: –Prenets  lo sacrifici que romàs de la oferta de  
Lv 10,13  dels sants és. 13 E menyarets- lo en lloch sant, cor dat és a tu e a tos  
Lv 10,14 Senyor, axí com manat és a mi. 14 E  lo pits qui és ofert e la cama qui és  
Lv 10,15  de Ysrael, 15 enaxí que la cama,  lo pits e lo sèu qui crema en l’altar sia 
Lv 10,15  15 enaxí que la cama, lo pits e  lo sèu qui crema en l’altar sia ellevat  
Lv 10,15  en lley perdurabla, axí com manà  lo Senyor. 16 E com Moysèn serquàs entra  
Lv 10,16 Moysèn serquàs entra aquestes coses  lo boch cremat qui era ofert per peccat,  
Lv 10,17 Aron, e dix: 17 –Per què no menyats  lo sacrifici fet per peccat en lloch sant? 
Lv 10,18  e vós deguérets menyar ella en  lo santuari, axí com és manat a mi. 19 E  
Lv 10,19 respòs Aron a Moysèn: –Vuy és ofert  lo sacrifici per peccat e lo holocaust  
Lv 10,19  és ofert lo sacrifici per peccat e  lo holocaust devant lo Senyor; a mi és  
Lv 10,19  per peccat e lo holocaust devant  lo Senyor; a mi és esdavengut axí com tu  
Lv 11,4  ungla, e no serà fesa, axí com  lo camell e de altres, no menyarets de  
Lv 11,5 les inmundes reputats aquella. 5 »E  lo conill, qui ramuga e no ha la ungla  
Lv 11,7  remuga e no ha la ungla feza. 7 »E  lo porch, qui ha la ungla feza, no ramuga. 
Lv 11,19  gran com àguila, e la guanta 19 e  lo flemench e la fotge segons llurs genus, 
Lv 11,33 mundades. 33 Tot vaxell de terra en  lo qual alguna cosa de aquelles haurà  
Lv 11,42  42 E qualquequal grepona sobre  lo pits e ha molts peus [*], no’n  
Lv 11,44  no siats inmundes, 44 car yo sóm  lo Senyor Déu vostro. Siats sants, cor yo  
Lv 11,45  ’s moven en terra, 45 car yo sóm  lo Senyor qui aduguí a vós de terra de  
Lv 11,47 conaguats les difarènsies del mon e  lo no mon e que sapiats què devets menyar  
Lv 12,3 departiment de les mèstrues; 3 e en  lo dia VIIIè sia circuncís l’infant. 4 E  
Lv 12,4 toch nenguna cosa santa ni entra en  lo sentuari entrò que sien complits los  
Lv 12,5  no nèdea per II setmanes, entorn  lo gitament de les sues mèstrues, e estarà 
Lv 12,8  per peccat, e pregarà per ella  lo sacerdot e axí serà mundade. 13,Tit  
Lv 13,2 a Moysèn e a Aron dient: 2 –Home en  lo qual en sa carn o en sa cotna serà nada 
Lv 13,4  dels pèls no serà mudade, prengua  lo secerdot aquell e tingue’l enclòs per  
Lv 13,5  per VII dies; 5 e considerarà en  lo VII dia, e si veurà que la llebra no  
Lv 13,6  enclòs per altres VII dies, 6 e en  lo dia VII sguar aquell, e si serà  
Lv 13,9  de lepra si serà en home, amèn- lo [*] al secerdot, 10 e veurà aquell, e  
Lv 13,11  coyr de sa carn; comdepnarà aquell  lo secerdot e no enclourà aquell, cor  
Lv 13,13  dels ulls del prevera, 13 e veurà  lo prevera que la llepra li cobre tota la  
Lv 13,15  viva en aquell e parrà, 15 adonchs  lo secerdot jutgerà ell per inmunda e serà 
Lv 13,17 l’homa cobrirà, 17 considerarà ell  lo secerdot e triar-l’ha per munda. 18  
Lv 13,19  és nat ulcus e serà senat, 19 e en  lo loch de l’ulcus serà sicatrix blanque  
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Lv 13,20  sia amenat al secerdot, 20  lo qual vege lo loch de la llepra, e  
Lv 13,20 amenat al secerdot, 20 lo qual vege  lo loch de la llepra, e guorderà la carn  
Lv 13,21  nade en la úlcera. 21 E si veurà  lo prevera que no haurà en ella cabel  
Lv 13,21  coyr e serà fosqua, enclourà ell  lo prevera per VII dies; 22 e si entretant 
Lv 13,22  dies; 22 e si entretant esclatarà  lo cuyr, porà jutyar aquell per llepra, 23 
Lv 13,25  o roge, 25 considera aquella  lo secerdot; e si en ella és tornat cabel  
Lv 13,26  de llepra sotsescura, per què  lo prevera tengua aquell tenquat per VII  
Lv 13,27  tenquat per VII dies; 27 e en  lo VIIè dia sia esguordat, e si la cotna  
Lv 13,29  és de foch. 29 »Hom o fembra en  lo cap del qual o en la barbe nexerà  
Lv 13,32 tengua aquell per VII dies, 32 e en  lo dia VIIè jutge’l, e si veurà que no  
Lv 13,32  e los cabels seran en lur color e  lo lloch de la plaga agual en la cotna, 33 
Lv 13,34 ’l per VII dies altres; 34 e si en  lo VIIè dia veurà que la plaga estiga en  
Lv 13,36  esclatarà la plaga [*] 36 e veurà  lo prevera la plaga uberta e [*] los  
Lv 13,38 hom és nèdeeu. 38 »Homa o fembra en  lo qual és la cotna blanque, 39 jutge  
Lv 13,39  la cotna blanque, 39 jutge aquells  lo secerdot; e si veurà que la blanquor  
Lv 13,42  [*] 42 mas [*] en la calvura e en  lo cugurós serà blanqua color o roge, 43 e 
Lv 13,43  color o roge, 43 e açò veurà  lo secerdot, comdapne-lo que és dupta de 
Lv 13,43 e açò veurà lo secerdot, comdapne- lo que és dupta de llepra que és nada en  
Lv 13,45  se vestimenta depertida e irá ab  lo cap nuu, e la vestadura que porterà  
Lv 13,45  que porterà serà contexta ab  lo caperó ensemps, e clamar-s’ha al  
Lv 13,51 qual le tenga per VII dies, 51 e en  lo VII dia sia guordat: si comensarà  
Lv 13,51  per ensutzat serà jutgat  lo vestiment e tot ço que serà atrobat, 52 
Lv 14,2  és la lley del llebrós com hom  lo deurà mundar: »Serà aduyt al prevera, 3 
Lv 14,3  »Serà aduyt al prevera, 3 e axirà  lo prevera fora la posada, e com atrobarà  
Lv 14,6 vives, 6 e l’altre ocell pendrà ab  lo fust del sedra e la grana e l’hisop,  
Lv 14,7  dret sia porgat, e puixs llex anar  lo pardal viu que se’n vol al camp. 8 »E  
Lv 14,9  la sua tenda VII dies; 9 e en  lo dia VIIè raurà’s lo cap e la barbe e  
Lv 14,9  dies; 9 e en lo dia VIIè raurà’s  lo cap e la barbe e les celles e tots los  
Lv 14,9  del cors, e llau-se altra vegada  lo cors e les vestedures. 10 »E en lo dia  
Lv 14,10  lo cors e les vestedures. 10 »E en  lo dia VIIIè prenga II anyells nàdeus e I  
Lv 14,11  sia mesclada ab oli [*]. 11 E com  lo sacerdot purificarà l’homa, estebblirà 
Lv 14,12  enyell e oferrà’l per la colpa, e  lo sister de l’oli, e oferran totes les  
Lv 14,13 là on solen deguollar la oferta per  lo peccat e lo holocaust, ço és, en lo  
Lv 14,13 deguollar la oferta per lo peccat e  lo holocaust, ço és, en lo lloch sant, e  
Lv 14,13 lo peccat e lo holocaust, ço és, en  lo lloch sant, e axí com per peccat e  
Lv 14,13  per la colpa al sacerdot pertayn  lo sacrifici, cor santa dels sants és. 14  
Lv 14,14  santa dels sants és. 14 »E pendrà  lo prevera de la sanch del sacrifici que  
Lv 14,14  que deu esser mundat, e sobre  lo polze de la mà e del peu de la part  
Lv 14,16  en la sua sinestra, 16 e benyarà  lo seu dit destra en aquell e gitar-n’  
Lv 14,16 e gitar-n’ha VII veguades contre  lo Senyor Déu, 17 e l’oli que romandrà en 
Lv 14,17  de aquell qui és mundat e sobra  lo polze de la mà e del peu dret, e sobra  
Lv 14,18  scampada per la colpa, 18 e sobre  lo cap de aquell. 19 E preguerà devant Déu 
Lv 14,19  devant Déu per aquell e farà  lo sacrifici per peccat, e adonchs  
Lv 14,19  per peccat, e adonchs deguollarà  lo holocaust 20 e posarà aquell en l’  
Lv 14,20 l’altar [*], e perdonarà sobre ell  lo prevera e sarà mundat. 21 »E si serà  
Lv 14,21  e ofir per ço que prech per ell  lo sacerdot, e la Xª part de la sèmola  
Lv 14,22 de coloms, dels quals sia la un per  lo peccat e l’altra en holocaust. 23 E  
Lv 14,23  en holocaust. 23 E ofira aquell en  lo VIIIè dia lo secerdot a la porta del  
Lv 14,23  23 E ofira aquell en lo VIIIè dia  lo secerdot a la porta del tabernacla del  
Lv 14,24  testimoni devant Déu. 24 E pendrà  lo prevera lo moltó del sacrifici per la  
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Lv 14,24  devant Déu. 24 E pendrà lo prevera  lo moltó del sacrifici per la colpa e lo  
Lv 14,24  moltó del sacrifici per la colpa e  lo sester de l’oli, e llevar-los-ha  
Lv 14,25  de aquell qui és mundat e sobra  lo polze dret de la mà e del peu. 26 E  
Lv 14,26  de la mà e del peu. 26 E pendrà  lo prevera de l’oli del sister e pozar- 
Lv 14,27  mà sinestra, 27 e benyar-hi-ha  lo seu dit dret e gitar-n’ha contra Déu 
Lv 14,28  de la orella dreta de aquell e  lo polze dret de la sua mà e del peu  
Lv 14,28  de la sua mà e del peu atrecí en  lo lloch de la sanch qui és escampada per  
Lv 14,29 qui és escampada per la colpa, 29 e  lo romanent de l’oli qui és en la sua mà  
Lv 14,29  és en la sua mà sinestra git sobra  lo cap del purificat a perdonar sobre ell  
Lv 14,32  ab la sua presentalla. 32 »Açò és  lo sacrifici del llebrós qui no pot haver  
Lv 14,36  qui en la casa és, e puys entra  lo prevera en la casa per ço que conega la 
Lv 14,38  lur visió dejús la paret, 38 axirà  lo prevera de la casa e tanquarà la porta  
Lv 14,39  la porta per VII dies; 39 e en  lo VIIè dia tornarà lo prevara en la casa, 
Lv 14,39  dies; 39 e en lo VIIè dia tornarà  lo prevara en la casa, e si hy veurà la  
Lv 14,44  crosta hi serà posada, 44 e com  lo secerdot hi entrarà e veurà que la  
Lv 14,48  la sua vestimenta. 48 »E com  lo prevera entrarà en la casa e veurà la  
Lv 14,51  51 en la sanch de aquell benyarà  lo perdal viu e lo fust e la grana e l’  
Lv 14,51  de aquell benyarà lo perdal viu e  lo fust e la grana e l’hisop, e en les  
Lv 14,52  com en les aygües vives, e ab  lo pardal viu e ab lo fust e ab la grana e 
Lv 14,52  vives, e ab lo pardal viu e ab  lo fust e ab la grana e ab l’hisop. 53 E  
Lv 14,53  hisop. 53 E com haurà llexat anar  lo pardal volar al camp delliura, adorerà  
Lv 15,5  és. 5 E si algun homa toquarà  lo lit de aquell, llau-se les mans e les 
Lv 15,9  no nèdeu tro al vespra. 8 [*] 9 E  lo siti en què ha sigut és inmunde. 10 E  
Lv 15,13  les sues vestedures e encara tot  lo cors en aygües vives, serà munda. 14 E  
Lv 15,14  aygües vives, serà munda. 14 E en  lo VIIIè dia pendrà II tortres e II polls  
Lv 15,15  e donarà aquells al sacerdot, 15  lo qual oferrà la un per lo peccat e l’  
Lv 15,15  15 lo qual oferrà la un per  lo peccat e l’altra en holocaust e  
Lv 15,16  sament de coyt, llevar-s’ha  lo cors tot ab aygua, e serà inmunde tro  
Lv 15,21 serà no nèdeu entrò al vespra; 21 e  lo lloch on dormirà o siurà en los dies  
Lv 15,22 seu serà ensutzat. 22 E qui toquarà  lo llit de aquella levarà lo seu  
Lv 15,22  toquarà lo llit de aquella levarà  lo seu vestiment, e ell, llevat [*], serà  
Lv 15,23  al vespra. 23 E tot vaxell sobre  lo qual ella siurà, qualquequal lo toch  
Lv 15,23  lo qual ella siurà, qualquequal  lo toch llevarà les sues vestedures, e  
Lv 15,24  24 E si l’homa jaurà ab ella en  lo temps mestrual de la sua sanch, serà no 
Lv 15,25  dies soferrà flux de sanch, no en  lo temps de les mèstrues, mas aprés lo  
Lv 15,25 lo temps de les mèstrues, mas aprés  lo temps, serà no nèdea quax axí com en lo 
Lv 15,25  serà no nèdea quax axí com en  lo temps de les mèstrues; 26 e lo loch on  
Lv 15,26  en lo temps de les mèstrues; 26 e  lo loch on dormirà e un siurà serà  
Lv 15,28  entrò al vespra. 28 »E si cessarà  lo flux de la sanch, nombrerà VII dies de  
Lv 15,29 dies de la sua purificació, 29 e en  lo VIIIè dia oferrà al sacerdot II tortres 
Lv 15,30 e l’altre per holocaust, e pregarà  lo prevera per ella davant Déu e per la  
Lv 15,31  en llurs llegeses com ensutzaran  lo meu tabernacla que és entre ells. 32  
Lv 16,1  los fills de Aron com ofariren  lo foch estrayn e moriren. 2 Manà Déu a  
Lv 16,2  frare que no entra null temps en  lo santuari qui és dins de la claustra  
Lv 16,4  de lli e una sàvena de lli sobre  lo cap, cor aquestes són santes vestedures 
Lv 16,6  en holocaust; 6 e com aporterà  lo tor, orerà per si e per la sua casa. 7  
Lv 16,10  sobre aquell e llex anar aquell en  lo desert. 11 »E com açò serà fet, ofira  
Lv 16,11  11 »E com açò serà fet, ofira  lo tor e prech per si e per la sua casa, e 
Lv 16,12 casa, e deguoll aquell. 12 E prenga  lo ensencer e unple’l de les brazes de l’ 
Lv 16,12  hy timiama e ensens, e entra oltra  lo vel, ço és, ultra la claustra, en la  
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Lv 16,13  en la santadat. 13 E pos sobre  lo foch les coses odorans axí que la neula 
Lv 16,13  cobra la cuberta que és sobre  lo testament per ço que no muyra. 14 E  
Lv 16,14 -na VII vegades devant Déu devers  lo propisiatori a orient. 15 »E com haurà  
Lv 16,15 a orient. 15 »E com haurà deguollat  lo cabrit per lo peccat del poble, escamp  
Lv 16,15  com haurà deguollat lo cabrit per  lo peccat del poble, escamp la sanch de  
Lv 16,16  de l’oracla. 16 E perdonarà sobre  lo santuari de totes les inmundícies dels  
Lv 16,16  peccats, e segons tot açò ferà en  lo tabernacla del testimoni qui és posat  
Lv 16,17  aquells. 17 Nengun homa no sia en  lo santuari [*] per ço que prech si e per  
Lv 16,19  19 e git-ne VII veguades ab  lo dit, e nedeyarà e santificarà ell de  
Lv 16,20  20 »E aprés que haurà mundat  lo santuari e lo tabernacla e l’altar,  
Lv 16,20  que haurà mundat lo santuari e  lo tabernacla e l’altar, adonchs ofira lo 
Lv 16,20  e l’altar, adonchs ofira  lo cabrit viu. 21 E posade cascuna mà  
Lv 16,21  viu. 21 E posade cascuna mà sobre  lo cap de aquell, confesarà totes les  
Lv 16,21  E com haurà feta la pregària sobre  lo cap de aquell, enviar-lo-n’ha al  
Lv 16,21  sobre lo cap de aquell, enviar- lo-n’ha al desert per la mà de algun  
Lv 16,22 algun hom, 22 e portar-se-n’ha  lo cabrit sobra lo seu cap totes les llurs 
Lv 16,22 portar-se-n’ha lo cabrit sobra  lo seu cap totes les llurs iniquitats en  
Lv 16,22  terra solatària, e serà llexat en  lo desert. 23 »E ratornarà Aron en lo  
Lv 16,23  lo desert. 23 »E ratornarà Aron en  lo tabernaccla del testimoni, e poserà les 
Lv 16,23  primerament portava com intrà en  lo santuari, e llexarà-les aquí, 24 e  
Lv 16,24  poble, pregarà axí per si com per  lo poble. 25 E lo sèu qui és ofert per  
Lv 16,25  axí per si com per lo poble. 25 E  lo sèu qui és ofert per peccat serà  
Lv 16,26  26 »E aquell qui haurà llexat anar  lo cabrit llevarà sos vestiments e son  
Lv 16,27 e axí entrarà en la albergada. 27 E  lo tor e lo cabrit que seran deguollats  
Lv 16,27  en la albergada. 27 E lo tor e  lo cabrit que seran deguollats per peccat, 
Lv 16,27  dels quals és aportade la sanch en  lo santuari, seran aportats fora la  
Lv 16,29  serà a vós en fur perdurabla: en  lo mes VII, en lo Xè dia del mes,  
Lv 16,29  fur perdurabla: en lo mes VII, en  lo Xè dia del mes, aflegirets vostres  
Lv 16,29  ànimes; nengú no face obra, axí  lo nadiu com l’estrayn qui peregrina  
Lv 16,31  sareu mundats. 31 Lo disapte é  lo reposament, e aflegirets vostres ànimes 
Lv 16,32  a fur de tostemps. 32 »E perdonarà  lo secerdot qui untat serà en lo qual  
Lv 16,32  lo secerdot qui untat serà en  lo qual haurà untade le mà per ço que  
Lv 17,5  de Ysrael, los quals auciuran en  lo camp per ço que sia santificat Déu  
Lv 17,6  del testimoni e perfumen  lo sèu en odor de suavitat al Senyor. 7 E  
Lv 17,16  per aquest orde serà fet nèdeu, 16  lo qual si no llevarà ses vestedures e lo  
Lv 17,16 qual si no llevarà ses vestedures e  lo cors, porterà la sua iniquitat. 18,Tit  
Lv 18,2  de Ysrael. Diràs a ells: »Yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 3 Segons usance de  
Lv 18,5 faent l’hom viurà en elles. Yo sóm  lo Senyor. 6 »Nengun a la proïsma de sanch 
Lv 18,6  amostra la llegeza de ella. Yo sóm  lo Senyor. 7 »La llegeza de ton para ne la 
Lv 18,21  a ýdola de Maloch, ni potluyràs  lo nom de ton Déu. Yo sóm lo Senyor. 22  
Lv 18,21 potluyràs lo nom de ton Déu. Yo sóm  lo Senyor. 22 »Ab mascla no’t mesclaràs  
Lv 18,26  de aquestes abominacions, axí  lo habitant en la terra con lo conrrehador 
Lv 18,26  axí lo habitant en la terra con  lo conrrehador qui és pelagrí entra  
Lv 18,30  nenguna de aquelles coses. Yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 19,Tit Capítol XIX 1 
Lv 19,1  19,Tit Capítol XIX 1 E perlà  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  
Lv 19,3  »Los meus disaptes guordau. Yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 4 »No us vullau  
Lv 19,4 fozina no fareu a vosaltres. Yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 5 »Si inmolareu  
Lv 19,6  dia, e tot quant serà restat en  lo terç dia ab foch ho cremareu. 7 Si  
Lv 19,10  los llexaràs cullir. Yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 11 »No fareu furt.  
Lv 19,12  son proïsma. 12 No perjuraràs en  lo meu nom ne potlluyràs lo nom del Senyor 
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Lv 19,12  en lo meu nom ne potlluyràs  lo nom del Senyor ton Déu. 13 »No faràs  
Lv 19,13 destrenyaràs per força. No romandrà  lo treball de ton llogater envers tu fins  
Lv 19,14  tu fins al matí. 14 No maleyràs  lo sort ni posaràs, devant lo sech,  
Lv 19,14 maleyràs lo sort ni posaràs, devant  lo sech, ensapeguador, mas tembràs lo Déu  
Lv 19,14  lo sech, ensapeguador, mas tembràs  lo Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 15 »No faràs 
Lv 19,14  mas tembràs lo Déu teu. Yo sóm  lo Senyor. 15 »No faràs ço que malvestat  
Lv 19,16  la sanch de ton proïsma. Yo sóm  lo Senyor. 17 »Ne hauràs en oy a ton frara 
Lv 19,17  17 »Ne hauràs en oy a ton frara en  lo teu cor, mas publicament lo reprèn  
Lv 19,17  en lo teu cor, mas publicament  lo reprèn perquè no hages sobre aquell  
Lv 19,18  o inyúria de ton proïsma. Amaràs  lo teu amich axí com a tu matex. Yo sóm lo 
Lv 19,18  amich axí com a tu matex. Yo sóm  lo Senyor. 19 »Les mies lleys conservau.  
Lv 19,19  de altra condació o natura, e  lo camp no’l sembraràs de diverses  
Lv 19,21  car no fonch franqua. 21 Mas per  lo seu delicta ofira al Senyor a le porta  
Lv 19,22  I anyell, 22 e pregarà per ell  lo sacerdot, per lo seu peccat davant lo  
Lv 19,22  e pregarà per ell lo sacerdot, per  lo seu peccat davant lo Senyor, e serà  
Lv 19,22  sacerdot, per lo seu peccat davant  lo Senyor, e serà piadós a ell e ramatrà- 
Lv 19,22  e serà piadós a ell e ramatrà-li  lo seu peccat. 23 »Quant serets entrats en 
Lv 19,24  ni mengereu de aquells. 24 En  lo quart ayn tots los fruyts de aquells  
Lv 19,25  lloabbles al Senyor, 25 e en  lo V ayn mengereu los fruyts ajustant los  
Lv 19,25  poms e fruyts que aporten. Yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 26 »No mengereu  
Lv 19,28  ni us reureu la barba, 28 ni sobra  lo mort no us esquisareu la vostra carn,  
Lv 19,28  no fareu a vosaltres. Yo són  lo Senyor. 29 »No abandons la tua filla,  
Lv 19,30 »Los meus disaptes observau e temeu  lo meu santuari. Yo sóm lo Senyor. 31 »No  
Lv 19,30  e temeu lo meu santuari. Yo sóm  lo Senyor. 31 »No us declineu als  
Lv 19,31  que no siau poŀluats. Yo són  lo Senyor Déu vostre. 32 »Devant lo blanch 
Lv 19,32  lo Senyor Déu vostre. 32 »Devant  lo blanch de cabells te llevaràs. Honra la 
Lv 19,32  Honra la persona del prom e tem  lo Senyor Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 33  
Lv 19,32  e tem lo Senyor Déu teu. Yo sóm  lo Senyor. 33 »Si habitarà estranger en la 
Lv 19,34  en la terra de Agipta. Yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 35 »No vullau fer  
Lv 19,36  mesura. 36 [*] agual [*]. Yo sóm  lo Senyor Déu vostre qui us he trets de  
Lv 19,37  juýs, e feu tots aquells. Yo són  lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà  
Lv 20,2  le ýdola de Maloch, de mort morrà;  lo poble de la terra lo deguollerà o  
Lv 20,2 de mort morrà; lo poble de la terra  lo deguollerà o allepidarà, 3 e yo posaré  
Lv 20,3  sament a Maloch e haurà ensutzat  lo meu santuari e haurà poluÿt lo meu nom  
Lv 20,3  lo meu santuari e haurà poluÿt  lo meu nom sant. 4 La qual cosa, si lo  
Lv 20,4 lo meu nom sant. 4 La qual cosa, si  lo pobble de la terra ffer no hu volrà,  
Lv 20,7  -vos e siau sants, car yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 8 »E guordau mos  
Lv 20,8 mos manaments e feu aquells. Yo sóm  lo Senyor qui santifique a vosaltres. 9  
Lv 20,9  para e sa mara, de mort morrà. Qui  lo para e la mara maleyrà, la sanch d’él  
Lv 20,13  sia sobre ells. 13 »Qui dormirà ab  lo mascla ab participació famanil, cadescú 
Lv 20,18  18 »Qui perticiparà ab fembra en  lo flux de sa porgació e haurà descuberta  
Lv 20,20  e de sa parentat, portaran abdosos  lo seu peccat; sence fills morran. 21 »Qui 
Lv 20,24  corrent de llet e de mel. Yo sóm  lo Senyor Déu vostra, qui he saperat a  
Lv 20,26 sants a mi, car yo sóm sant. Yo sóm  lo Senyor, e he-us saparats dels altres  
Lv 21,1  21,Tit Capítol XXI 1 Dix de sert  lo Senyor a Moysèn: –Parla als sacerdots  
Lv 21,1  e direts ha ells: »No s’ensutza  lo sacerdot en los morts de la sua siutat, 
Lv 21,4 qual no és a marit ajustada; 4 e ab  lo príncep de la terra no s’ensutzarà. 5  
Lv 21,5  no s’ensutzarà. 5 No’s rauran  lo cap ni la barbe ni faran  
Lv 21,6  al Senyor Déu seu, e no potlluyran  lo seu nom, car los perfums del Senyor e  
Lv 21,9  ab mal acta e haurà mal trectat  lo nom de son Déu, ab flames serà cremada. 
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Lv 21,10  sacerdot mayor entre sos frares,  lo qual ab l’oli sant és untat lo seu cap 
Lv 21,10  lo qual ab l’oli sant és untat  lo seu cap e les sues mans santifiquades  
Lv 21,10  i és vestit de santes vestadures,  lo seu cap no’s descobrirà ni les  
Lv 21,11 no intrarà en nenguna manera; sobra  lo para de sert seu ni mara no s’  
Lv 21,12  sants lochs, perquè no poŀluesqua  lo santuari del Senyor, car l’oli sant  
Lv 21,12  del seu Déu sobre ell és. Yo sóm  lo Senyor. 13 »Lo sacerdot prenga per  
Lv 21,15  vulguar de la sua gent, car yo sóm  lo Senyor qui santifique a ell. 16 Parlà  
Lv 21,16  qui santifique a ell. 16 Parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues a  
Lv 21,19  o nas tort, 19 si haurà trenquat  lo peu, si haurà tranquada la cama o la  
Lv 21,20  gratella, si ha pruhige en  lo cors, si serà tranquat, 21 nengú qui  
Lv 21,22  tan solament dels pans qui són en  lo santuari, 23 axí dementra és la hora  
Lv 21,23  axí dementra és la hora que dintre  lo vel no entra ni s’acost a le are, car  
Lv 21,23  car màcula ha e ensutzar no deu  lo santuari meu. Yo sóm lo Senyor qui  
Lv 21,23  no deu lo santuari meu. Yo sóm  lo Senyor qui santifich a ells. 24 Parlà  
Lv 22,2 dels fills de Ysrael, e no ensutzen  lo nom dels santifiquats a mi que ells  
Lv 22,2  a mi que ells presenten. Yo són  lo Senyor. 3 »Digues a ells e aquells qui  
Lv 22,3  los fills de Ysrael al Senyor en  lo qual ha inmundícia, perirà devant lo  
Lv 22,3  qual ha inmundícia, perirà devant  lo Senyor. Yo sóm lo Senyor. 4 »Homa de la 
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor. Yo sóm  lo Senyor. 4 »Homa de la sament de Aron  
Lv 22,5  graponant o nenguna cosa inmunda,  lo toquar del qual és sutze, 6 serà  
Lv 22,7  la sua carn ab aygua 7 e serà post  lo sol, llevors és mundat, mengerà de les  
Lv 22,8  ni’s poŀluyrà en ells. Yo sóm  lo Senyor. 9 »Guordaran los meus manaments 
Lv 22,9  a peccat perquè no múyran en  lo santuari com l’hauran ensutzat. Yo sóm 
Lv 22,9  com l’hauran ensutzat. Yo sóm  lo Senyor qui santifique a vosaltres. 10  
Lv 22,10  de les coses santifiquades; [*]  lo llogat per fer algun treball per lo  
Lv 22,10 lo llogat per fer algun treball per  lo sacerdot no mengerà de aquelles coses;  
Lv 22,11  aquelles coses; 11 mas aquell que  lo sacerdot comprarà e lo qui serà  
Lv 22,11  aquell que lo sacerdot comprarà e  lo qui serà servacial de la sua casa,  
Lv 22,16 coses santificades mengeran. Yo sóm  lo Senyor qui santifich a ells. 17 Perlà  
Lv 22,17  qui santifich a ells. 17 Perlà  lo Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla a Aron 
Lv 22,24  no’s pot peguar. 24 Tot animal  lo qual haurà neletats o llevats los  
Lv 22,26  cosa no li pendreu. 26 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou o ovella 
Lv 22,30  coses; no romandrà neguna cosa en  lo matí del dia vinent. Yo són lo Senyor.  
Lv 22,30  en lo matí del dia vinent. Yo són  lo Senyor. 31 »Guordau mos manaments e feu 
Lv 22,31 mos manaments e feu aquells. Yo sóm  lo Senyor. 32 No ensutzeu lo sant nom meu, 
Lv 22,32  Yo sóm lo Senyor. 32 No ensutzeu  lo sant nom meu, perquè sia santificat  
Lv 22,32  enmig dels fills de Ysrael. Yo sóm  lo Senyor qui santifique a vosaltres, 33 e 
Lv 22,33  fos a vosaltres en Déu. Yo sóm  lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E parlà  
Lv 23,1  23,Tit Capítol XXIII 1 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  
Lv 23,3 santes: 3 »Per VI dies fareu faena;  lo dia VIIè reposareu, car disapta de  
Lv 23,5  en son temps: 5 »Lo primer mes, en  lo XIIII dia del mes en la vesprada, Peça  
Lv 23,6  o Trespasament del Senyor és. 6 E  lo XVè dia del dit mes, festa dels pans  
Lv 23,8  en foch al Senyor per VII dies, e  lo VII dia serà [*] pus sant, e en aquell  
Lv 23,9  obra de servir no fareu. 9 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 10 –Parla als  
Lv 23,11  les vostres messes al sacerdot, 11  lo qual alsarà la guarba devant lo Senyor  
Lv 23,11  11 lo qual alsarà la guarba devant  lo Senyor perquè sia piadors en vosaltres  
Lv 23,15  de l’altra dia del disapte en  lo qual haveu presentade la guarba de les  
Lv 23,19  suau al Senyor. 19 E I cabrit per  lo peccat fareu, e II anyells anyívols,  
Lv 23,20  20 E com haurà llevat aquells  lo sacerdot ab pans de promícies devant lo 
Lv 23,20  ab pans de promícies devant  lo Senyor, daran lloch en ús seu. 21 E  
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Lv 23,22  les llexareu aquelles. Yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 23 E parlà lo Senyor 
Lv 23,23  lo Senyor Déu vostre. 23 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 24 –Parla als  
Lv 23,24  24 –Parla als fills de Ysrael: »En  lo mes VII, en lo primer dia del mes, serà 
Lv 23,24 fills de Ysrael: »En lo mes VII, en  lo primer dia del mes, serà disapte a  
Lv 23,26  holocaust al Senyor. 26 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 27 –Lo dia desè  
Lv 23,28 Senyor. 28 Nenguna obra no fareu en  lo temps de aquest dia, car dia serà en lo 
Lv 23,28  de aquest dia, car dia serà en  lo qual vos tornareu a Déu perquè hage  
Lv 23,28  tornareu a Déu perquè hage mercè  lo Senyor de vosaltres. 29 Tota ànima qui  
Lv 23,32  és, e aflagireu les vostres ànimes  lo dia nou, del vespra fins al vespra  
Lv 23,38  38 menys del que presentar soleu  lo dia del disapta, e meyns de vostres  
Lv 23,39  per VII dies. Lo dia primer e  lo dia VIIIè serà disapte, dia de rapòs,  
Lv 23,40  de rapòs, 40 e pendreu a vosaltres  lo primer dia fruyt de arbre molt bell, e  
Lv 23,40  e alegrar-vos-heu devant  lo Senyor Déu vostre, 41 e fareu la feste  
Lv 23,41  en vostres generacions. E en  lo VIIè mes festa fareu 42 e rapozareu en  
Lv 23,43  de la terra de Agipta. Yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 44 E perlà Moysèn  
Lv 24,1  24,Tit Capítol XXIIII 1 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Mane als  
Lv 24,3  les llantes continuadament. 3 Fora  lo vel de testimoni, en lo tabernaccla de  
Lv 24,3  3 Fora lo vel de testimoni, en  lo tabernaccla de amistansa, posarà  
Lv 24,3  Aron de vespres al matí devant  lo Senyor a honor e a usance per a  
Lv 24,6  sobra la taula molt pura devant  lo Senyor los pozaràs, 7 e pozaràs sobre  
Lv 24,8  disaptes seran mudats devant  lo Senyor, rehebuts dels fills de Ysrael  
Lv 24,11  un hom de Ysrael, 11 e com blesmàs  lo nom del Senyor e malaýs a ell, amanat  
Lv 24,12  fins que conaguessen què manava  lo Senyor. 13 Lo qual perlà a Moysèn 14  
Lv 24,14 qual perlà a Moysèn 14 dient: –Trau  lo blestomador fora les tendes, e pozen  
Lv 24,14  qui hu han oït les sues mans sobre  lo seu cap, e allapiden aquell tot lo  
Lv 24,14  lo seu cap, e allapiden aquell tot  lo poble. 15 E als fills de Ysrael  
Lv 24,15  Ysrael parlaràs: »Hom qui maleyrà  lo seu Déu, porterà son peccat, 16 e qui  
Lv 24,16  son peccat, 16 e qui blestomarà  lo nom de nostre Senyor, de mort muyra, ab 
Lv 24,16  o sia pelagrí que blestomerà  lo nom del Senyor, de mort muyra, ab  
Lv 24,22  qui haurà peccat, car yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 23 E perlà Moysèn  
Lv 24,23 blesmat fora les tendes e ab pedres  lo destrenguéran. E faéran los fills de  
Lv 24,23 fills de Ysrael axí com havia manat  lo Senyor a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E 
Lv 25,1 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn en  lo mont de Sinaý dient: 2 –Parla als fills 
Lv 25,4  e colliràs los seus fruyts, 4 e en  lo VIIè any disapte serà [*], del  
Lv 25,4  [*], del raposament del Senyor:  lo camp no’l sembraràs ne la vinya no la  
Lv 25,9  qui són XLVIIIIº anys, 9 e sonareu  lo corn lo setèn mes en lo Xèn dia del  
Lv 25,9  XLVIIIIº anys, 9 e sonareu lo corn  lo setèn mes en lo Xèn dia del mes, en  
Lv 25,9 9 e sonareu lo corn lo setèn mes en  lo Xèn dia del mes, en temps de  
Lv 25,11  primera, 11 car jubileu és. E  lo Ln any no senbrareu ni collireu  
Lv 25,11  ni collireu voluntàriament en  lo camp les coses que hy nexeran, e les  
Lv 25,14 compraràs d’ell, no’l destrengues  lo teu frara, mas segons lo comte de l’  
Lv 25,14  lo teu frara, mas segons  lo comte de l’ayn jubileu compraràs d’  
Lv 25,15 jubileu compraràs d’ell; 15 segons  lo conte dels fruyts ho vendran a tu. 16  
Lv 25,16  aprés del jubileu tant crexerà  lo preu, e quant menys comteràs, tant  
Lv 25,16  e quant menys comteràs, tant menys  lo preu costerà, car lo temps dels fruyts  
Lv 25,16  tant menys lo preu costerà, car  lo temps dels fruyts vendrà a tu. 17 No  
Lv 25,17  e tema cascú son Déu, car yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus  
Lv 25,20  cosa si direu: “Què mengerem en  lo VIIè ayn, si no sembrarem ni collirem  
Lv 25,21  la mia benadicció a vosaltres  lo VIè ayn, e farà fruyt de III ayns, 22 e 
Lv 25,25  serà venuda. 25 »Si esent enpobrit  lo teu frara vendrà la sua posseció, e  
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Lv 25,25  vendrà la sua posseció, e vendrà  lo seu propinqüe per rembra aquella, fer- 
Lv 25,26  fer-ho porà; 26 emperò si  lo propinqüe ni lo qui ha venut la poceció 
Lv 25,26  porà; 26 emperò si lo propinqüe ni  lo qui ha venut la poceció lo preu per  
Lv 25,26  ni lo qui ha venut la poceció  lo preu per raembra no porà trobar, 27  
Lv 25,28  si no hu trobarà la sua mà, ço és,  lo preu per rembra, haurà lo comprador ço  
Lv 25,28  ço és, lo preu per rembra, haurà  lo comprador ço que haurà comprat fins a  
Lv 25,29 haurà llicència de rembra-la dins  lo temps de un ayn. 30 E si no l’haurà  
Lv 25,30  a tostemps, e rembra no’s porà en  lo temps del jubileu. 31 E si en la vila  
Lv 25,31  que si abans remuda no serà, en  lo gibileu ratornarà a son senyor. 32 »Les 
Lv 25,33  33 Si rehemudes no seran en  lo jubileu, torneran a llurs senyors, car  
Lv 25,36 d’ell ni pus que no has donat. Tem  lo teu Déu, perquè pugua viura lo teu  
Lv 25,36  Tem lo teu Déu, perquè pugua viura  lo teu frara envers tu. 37 La tua picúnia  
Lv 25,38  fruyts no rasebràs, 38 car yo sóm  lo Senyor Déu vostre qui us he aduyts de  
Lv 25,43  senyoria ni més haver; tembràs tu  lo teu Déu. 44 »Esclaus e esclaves sien a  
Lv 25,48  raembra; qualsevulla de sos frares  lo reembrà, 49 o son oncla de part de para 
Lv 25,50  fer-ho porà 50 llevant del preu  lo temps que ha a pasar fins l’ayn del  
Lv 25,51 romanen fins l’ayn jubileu, segons  lo compte ratrà-li lo preu; 52 e si de  
Lv 25,51  segons lo compte ratrà-li  lo preu; 52 e si de poch, poserà conte ab  
Lv 25,52 de poch, poserà conte ab ell segons  lo nombre dels ayns, retrà lo restant dels 
Lv 25,52  segons lo nombre dels ayns, retrà  lo restant dels ayns al comprador. 53 Los  
Lv 25,53  53 Los que abans serví ab  lo lloguer ne rebratran. No aflagiràs a  
Lv 26,1  tera de Agipta. 26,Tit  1 »Yo sóm  lo Senyor [*]. Capítol XXVI No fareu a  
Lv 26,1  perquè adoreu aquella, car yo sóm  lo Senyor Déu vostre. 2 Guordau mos  
Lv 26,2  tamensa a mon santuari. Jo sóm  lo Senyor. 3 »Si en los meus manements  
Lv 26,6  car llavaré males bísties e  lo coltell no pessarà vostres llímits, 7  
Lv 26,9  faré, sareu montiplicats e fermaré  lo meu pacta ab vosaltres; 10 mengereu les 
Lv 26,11  lensar-les-heu. 11 Posaré  lo meu tabernaccla enmig de vosaltres e no 
Lv 26,13  sereu poble meu. 13 Yo sóm  lo Senyor Déu vostre, qui us he tret de la 
Lv 26,15 que manades són per mi, e anullareu  lo meu pacta, 16 yo de sert aquestes coses 
Lv 26,21  fruyts. 21 »Si caminareu ni fareu  lo contrari a mi ni volrets oir a mi,  
Lv 26,23 us volreu castiguar e caminareu per  lo contrari ab mi, 24 yo de sert caminaré  
Lv 26,24  de sert caminaré ab vosaltres per  lo contrari, e farir-vos-he VII  
Lv 26,26  26 e aprés que hauré trenquat  lo bastó de vòstron pa, axí que X dones  
Lv 26,36  dels contraris; los spaordirà  lo so de la fulla volant, e axí fogiran  
Lv 26,40  e llunyats de mi e han caminat per  lo contrari a mi. 41 Caminaré yo donchs  
Lv 26,44  sien destroÿts e que fos trenquat  lo meu pacte ab ells, car yo sóm lo Senyor 
Lv 26,44  lo meu pacte ab ells, car yo sóm  lo Senyor Déu de ells, 45 e ramenbrar-m’ 
Lv 26,45 gens perquè fos Déu de ells. Yo sóm  lo Senyor Déu. Aquests són los manaments e 
Lv 26,45  e juýs e lleys les quals donà  lo Senyor entra si e entra los fills de  
Lv 26,45  si e entra los fills de Ysrael en  lo mont de Sinaý per la mà de Moysèn.  
Lv 27,1  27,Tit Capítol XXVII 1 E parlà  lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als  
Lv 27,2  la sua ànima, sots estima donarà  lo preu: 3 Si serà mascla de XX ayns fins  
Lv 27,5  XXX. 5 E dels V ayns fins al XXè,  lo mascla donarà XX sicles; la fembra, X.  
Lv 27,7  per la fembra, III. 7 Lo LXè ayn  lo mascla d’equí avant donarà XV sicles;  
Lv 27,8 estima retra no porà, estarà devant  lo sacerdot, e tant com aquell estimerà e  
Lv 27,9  donar, tant donarà. 9 »E l’animal  lo qual se pot sacrificar al Senyor, ci  
Lv 27,10  e mudar no’s porà per millor que  lo mal ni piyor que lo bo, la qual cosa si 
Lv 27,10  per millor que lo mal ni piyor que  lo bo, la qual cosa si’s muderà en aquell 
Lv 27,11  al Senyor. 11 L’animal inmunda  lo qual sacrificar al Senyor no’s pot, si 
Lv 27,11  al Senyor no’s pot, si algú  lo prometrà serà amenat devant lo  
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Lv 27,11 algú lo prometrà serà amenat devant  lo sacerdot, 12 lo qual jutgerà si serà bo 
Lv 27,12  serà amenat devant lo sacerdot, 12  lo qual jutgerà si serà bo o mal, e  
Lv 27,13  serà bo o mal, e ordonarà preu, 13  lo qual preu si dar lo volrà aquell qui’l 
Lv 27,13  preu, 13 lo qual preu si dar  lo volrà aquell qui’l presentarà, afagirà 
Lv 27,14 -la al Senyor, considererà aquella  lo sacerdot si és bona o mala, e segons lo 
Lv 27,14  si és bona o mala, e segons  lo preu que per ell serà estimat serà  
Lv 27,15  serà estimat serà venuda, 15 e ci  lo qui hu ha promès la volrà rembra,  
Lv 27,16 la mesura de la sament serà estimat  lo preu: si XXX mesures de ordi serà  
Lv 27,17  ayn comensat del jubileu prometrà  lo camp, tant con pot valer, tant serà  
Lv 27,18  aprés de algun temps, llevarà  lo sacerdot la picúnia segons los ayns que 
Lv 27,19 La qual cosa si volrà rembra aquell  lo camp que havia promès, afagir-hi-ha 
Lv 27,20 a altri quisvulla serà venut, ultra  lo qui l’havia [*] no’s porà, 21 car com 
Lv 27,21  [*] no’s porà, 21 car com vendrà  lo dia del jubileu santificat serà al  
Lv 27,22  als drets dels sacerdots. 22 »Si  lo camp comprat e no de la poceció dels  
Lv 27,23 santificat al Senyor, 23 sotstraurà  lo sacerdot segons lo nombre dels ayns lo  
Lv 27,23  23 sotstraurà lo sacerdot segons  lo nombre dels ayns lo preu fins al  
Lv 27,23 sacerdot segons lo nombre dels ayns  lo preu fins al jubileu, e donarà aquell  
Lv 27,24  aytal ha votat al Senyor, 24 e en  lo jubileu ratornarà al primer senyor qui  
Lv 27,25  del santuari que serà posada,  lo sicla val XX malles. 26 »Los  
Lv 27,33  ni per altre serà mudat; e si algú  lo muderà, so que mudat serà [*] serà  
Lv 27,34  són los manaments que ha manat  lo Senyor a Moysèn e als fills de Ysrael  
Lv 27,34  a Moysèn e als fills de Ysrael en  lo munt de Sinaý. Expl Ací acaba lo terç  
Lv Expl  en lo munt de Sinaý. Expl Ací acaba  lo terç libra, de Llivítich.  
Ex 2,22  lo qual apellà Eliètzer dient:  «Lo Déu de mon para és mon ajudador e  
Ex 3,13  als fills de Yraell e diré a ells:  “Lo Déu de vostres pares ma tremat a vós”; 
Ex 3,15  –Açò diràs als fills de Yraell:  “Lo Senyor Déu de vostres pares ma tremat  
Ex 3,16  vells de Yraell e digues a ells:  “Lo Déu de vostres pares aparech a mi, lo  
Ex 3,18  al rey da Egipta, e diràs a ell:  “Lo Senyor, Déu dels hebreus, apellà a  
Ex 4,27  a encontra de Moysèn en lo desert.  Lo qual li axí a carrera en lo munt de Déu 
Ex 5,3  no lexaré. 3 E digueren ells:  –Lo Déu de Yraell apellà nós per ço que  
Ex 7,16  en la tua mà, 16 e diràs a ell:  “Lo Senyor, Déu dels hebreus, m’ha tremàs 
Ex 8,19  19 E digueren los encantadors [*]:  –Lo dit de Déu és ací. E fo enduraït lo  
Ex 9,31  tembrets encara nostre Senyor. 31  Lo li e l’ordi foren farits per ço con l’ 
Ex 12,2  e a Aron en terre de Agipte: 2  –Lo mes aquest és a vós comensament e  
Ex 12,3  fills de Ysrael, e diets a ells:  “Lo Xè dia de aquest mes prenga cascú de  
Ex 12,16  del primer dia entrò al VIIè. 16  Lo primer dia e al segon serà encare de  
Ex 15,18  al qual formaren les tues mans. 18  Lo Senyor regnarà per tostemps e oltra. 19 
Ex 16,23 los: –Açò és açò que ha perlat Déu:  Lo repòs del disapte és sentificat al  
Ex 18,7  tua e II fills teus ab ella. 7  Lo qual axí de casa, e soplegà e besà-lo 
Ex 18,15  al vespra? 15 Al qual dix Moysèn:  –Lo pobble ve a mi e demanen la sentència  
Ex 30,15  lo preu tot a nostro Senyor. 15  Lo rich no muntiplicarà ni lo pobra no  
Ex 34,20  lo preu per aquell, serà aucís.  Lo primer nat de tos fills raembràs, e no  
Ex 35,2  2 “VI dies farets vostra obra.  Lo VIIè dia serà a vós sant, disapte e  
Lv 5,18  mesura de la extimació del peccat.  Lo qual ador per ell, cor no sabent ho  
Lv 7,23  23 –Parla als fills de Ysrael.  »Lo sèu dels bous e de les ovelles e de  
Lv 13,3  sacerdot o algú de sos fills. 3  Lo qual com veurà la llepra en la cotna e  
Lv 13,50  e sia mostrat al secerdot. 50  Lo qual le tenga per VII dies, 51 e en lo  
Lv 14,36  a mi que sia en la mia casa.” 36  Lo prevera mana a ell que denetg totes les 
Lv 16,31  nostre Senyor sareu mundats. 31  Lo disapte é lo reposament, e aflegirets  
Lv 21,10 son Déu, ab flames serà cremada. 10  »Lo sacerdot mayor entre sos frares, lo  
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Lv 21,13  sobre ell és. Yo sóm lo Senyor. 13  »Lo sacerdot prenga per muller nina; 14  
Lv 22,23  aquell sobre la ara del Senyor. 23  »Lo bou i la ovella ab la orella tellada e 
Lv 23,5 les quals fer deveu en son temps: 5  »Lo primer mes, en lo XIIII dia del mes en 
Lv 23,7  VII dies pans alizos mengereu. 7  Lo dia primer serà a vosaltres [*] sant;  
Lv 23,27  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 27  –Lo dia desè de aquest mes setè, dia de  
Lv 23,35  per VII dies al Senyor. 35  »Lo primer dia serà anomanat molt gran e  
Lv 23,36  presentareu holocaust al Senyor.  Lo dia VIII serà gran festa e molt santa;  
Lv 23,39  festa del Senyor per VII dies.  Lo dia primer e lo dia VIIIè serà disapte, 
Lv 24,13  què manava lo Senyor. 13  Lo qual perlà a Moysèn 14 dient: –Trau lo  
Lv 27,7  V sicles; per la fembra, III. 7  Lo LXè ayn lo mascla d’equí avant donarà  
Lv 27,16  estima desobre e haurà la casa. 16  »Lo qual si camp de la sua posseció  
Ex 2,10 bé, 10 cor ell ha la mia adobció en  loch de fill. E ella apellà lo nom de  
Ex 3,5 ’t lo calsament de tos peus, com lo  loch en què astàs terra santa és. 6 E dix: 
Ex 3,8  terra fluent de llet e de mel, al  loch de Canahan, heteu e amoreu e  
Ex 5,11  11 Anats e collits-ne en qualque  loch que vós na puscats haver, e no us  
Ex 10,23  son frare ne’s podia moura del  loch en què era; mas en tots los lochs hon 
Ex 10,26  què degam sacrificar entrò que’l  loch siam pervenguts. 27 E endurahí nostre 
Ex 13,3  fort vos n’ha trets Déu de aquest  loch per ço que no mengets pa llevat. 4  
Ex 14,27  les aygües [*]. 27 [*] en lur  loch. E los agepcians volgueren fogir, e  
Ex 15,23  cosa que fos apellat aquell  loch Amaroch, ço és, «Amarguós». 24 E  
Ex 16,29  si mateix, e nengú no ischa de son  loch en lo dia VIIè. 30 [*] 31 E apellà la 
Ex 17,1  e posaren en Rabidim, en lo qual  loch no havia aygua que begués lo poble. 2 
Ex 17,7 nós o no?», apellà lo nom de aquell  loch «Temptament e baralle sobre los fills 
Ex 19,2  faheren tendes e posades en aquell  loch, e aquí Ysrael fiquà ses tendes  
Ex 20,24  ovelles e vostros bous en tot  loch en lo qual serà memòria del meu nom;  
Ex 21,13  en les sues mans, meta’l hom en  loch en lo qual no degua fogir. 14 E si  
Ex 23,20 guort en la via, e que’t men en lo  loch que t’apella. 21 Guarde ell e ou la  
Ex 28,32  de lo ephot tota blave, 32 enmig  loch de la qual serà lo cabès, e entorn  
Ex 29,42  nostra Senyor, on ara saps lo  loch on yo parlaré a tu. 43 E aquí manaré  
Lv 1,16  altar, e le plage de orient, en lo  loch on solen gitar les sendres. 17 E no  
Lv 4,33  de aquella e deguolla-la en lo  loch on solien deguollar los holocausts  
Lv 6,16  de llevat, e mengen-la en lo  loch del santuari del tabernaccla; 17 e  
Lv 6,25 ley de la oferta per peccat. »En lo  loch on se oféran los holocausts  
Lv 9,5 la porta del tabernacla, en lo qual  loch, com estigués tota la multidut devant 
Lv 13,19  nat ulcus e serà senat, 19 e en lo  loch de l’ulcus serà sicatrix blanque o  
Lv 13,20  al secerdot, 20 lo qual vege lo  loch de la llepra, e guorderà la carn  
Lv 14,45  sia gitada fora de la posada en  loch inmunda. 46 »E qualquequal intrarà en 
Lv 15,26  lo temps de les mèstrues; 26 e lo  loch on dormirà e un siurà serà ensutzat,  
Ex 7,19 e los rius e los estanys e tots los  lochs de les aygües, per ço que tornen en  
Ex 10,23  loch en què era; mas en tots los  lochs hon habitaven los fills de Ysrael  
Ex 25,35  35 e [*] sots les II astes en III  lochs, que són ensemps VI, qui ixen de una 
Ex 37,21  flos éran sots los canons per III  lochs, que fan ensemps VI canons qui  
Lv 21,12  12 ni s’axirà dels sants  lochs, perquè no poŀluesqua lo santuari  
Lv 3,4 és 4 en abdós los ronyons, e en los  lombles, e en totes les parts de dins, 5  
Ex 25,23  de setim, qui haurà II colzes de  lonch, e I colze d’ample, e d’alt mig  
Ex 27,1 de setim, lo qual haurà V colses de  lonch e V d’ampla, axí que sia quodrat, e 
Ex 27,9  blau de lli tortís, de C colzes de  lonch un llats tindrà en llonguesa. 10 E  
Ex 36,15  tabernaccla, 15 e havia cascuna de  lonch XXX colzes, e IIII d’ampla, e totes 
Ex 27,18  d’eram. 18 E lo palau haurà de  longueza C colzes, e de ample L colzes, e  
Ex 1,1  1,Tit Capítol primer 1 Aquests són  los noms dels fills de Yraell qui  
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Ex 1,7 e tota la generació de aquells. 7 E  los fills de Yraell fructificaren e  
Ex 1,10  quant muntiplicarà, e opromam- los per ço que per ventura no  
Ex 1,12  Ramarcès. 12 E en quant més  los opromien, aytant més muntiplicaven e  
Ex 1,13  més muntiplicaven e crexien. 13 E  los agepcians hagueren en oy los fills de  
Ex 1,13  13 E los agepcians hagueren en oy  los fills de Yraell, e opromien-los e  
Ex 1,13  los fills de Yraell, e opromien- los e escarnien-los e envayaven-los,  
Ex 1,13  e opromien-los e escarnien- los e envayaven-los, 14 e en amargor  
Ex 1,13 los e escarnien-los e envayaven- los, 14 e en amargor aportaven la vida de  
Ex 1,14  la vida de aquells, e faÿen- los fer rayolles de brach mesclat ab  
Ex 1,17  del rey de Agipta, ans conservaren  los infants. 18 E lo rey féu-les-sa  
Ex 1,18  jo us he manat, cor vós raservats  los infants? 19 E elles respongueren: –Les 
Ex 2,17  de lur para. 17 E sobrevengueren  los pastors e manasaren-les. E llevà’s  
Ex 2,18  tornades a Ragel, para lur, ell  los dix: –Per què us sou cuytades axí de  
Ex 2,20  e abeurà nostres ovelles. 20 E ell  los dix: –Aon és aquell homa? Per què’l  
Ex 2,23 morí lo rey de Egipta. E sospiraren  los fills de Yraell per raó del treball  
Ex 2,25  Jacob, 25 e raguordà nostro Senyor  los fills de Yraell e desliurà’ls. 3,Tit  
Ex 3,8  la mà dels egepcians, e aportar- los-he de aquesta terra en terra bona e  
Ex 3,9  e encare la afflicció de aquells  los quals per los agipcians són aflagits.  
Ex 3,9  afflicció de aquells los quals per  los agipcians són aflagits. 10 Donchs,  
Ex 3,11 són yo, que vage a Farahó e que git  los fills de Yraell de Egipta? 12 E dix- 
Ex 3,16  en generació.” 16 Vé e ajusta  los vells de Yraell e digues a ells: “Lo  
Ex 3,18  E ogen la mia veu, e entraràs tu e  los vells de Yraell al rey da Egipta, e  
Ex 3,21  daré gràcia al poble aquest devant  los agepcians, e com vós na axirets, no  
Ex 3,22  o vestidures, e posarets açò sobra  los fills e les filles vostres, e  
Ex 4,9  segon. 9 E si no’t creuran per  los II senyals ne oyran la tua veu, prin  
Ex 4,17  vergua [*] ab la qual seran fets  los senyals. 18 E anà Moysèn e tornà a  
Ex 4,25  lo prepurci de son fill, e tochà  los peus de aquell e dix: «Tu est novi de  
Ex 4,28  per les quals tramatia ell, e  los senyals que menave fer. 29 E vengueren 
Ex 4,29  vengueren abdozos e ajustaren tots  los vells de Yraell. 30 E dix-los Aron  
Ex 4,30  los vells de Yraell. 30 E dix- los Aron totes les paraules que nostre  
Ex 4,30  havia perlades a Moysèn e féu  los senyals devant lo poble. 31 E crech lo 
Ex 4,31  que nostre Senyor havia visitats  los fills de Yraell e que havia guordade  
Ex 5,10 peraules monsonagueres. 10 E axiren  los sobreposats de les obres [*] e  
Ex 5,13 cullicen la palla del rostoll. 13 E  los sobreposats de les obres los manesaven 
Ex 5,13  13 E los sobreposats de les obres  los manesaven dient: –Complits vostra obra 
Ex 5,14  vos donave la palla! 14 E foren,  los fills de Yraell que no podían acabar  
Ex 5,14  podían acabar la obra, batuts per  los destreyadors de Pharahó dient:  
Ex 5,16  e la obra nos és manade a ffer, e  los teus serfs són batuts, e injustament  
Ex 6,5  peragrins e estranys. 5 Yo he oÿts  los gemegaments dels fills de Yraell, los  
Ex 6,5  gemegaments dels fills de Yraell,  los quals los egipcians opremen, e són  
Ex 6,5  dels fills de Yraell, los quals  los egipcians opremen, e són estat  
Ex 6,9  aquestes als fills de Yraell,  los quals no oïren ell per rahó del  
Ex 6,11  rey de Egipta, que jequesqua axir  los fills de Yraell de la terra sua. 12 E  
Ex 6,12  devant nostre Senyor: –Vet que  los fills de Yraell no’m volen oir; e  
Ex 6,12  oirà Farahó? Guorda con yo són ab  los no sircuncisos llavis. 13 Perlà Déu a  
Ex 6,13  de Agipta, per ço que traguessen  los fills de Yraell de Agipta. 14 E  
Ex 6,14  Yraell de Agipta. 14 E aquests són  los prínceps de les casades per companyes  
Ex 6,15  Ffallí e Esrom [*]. 15 Aquests són  los parentats de Rubèn. E los fills de  
Ex 6,15  són los parentats de Rubèn. E  los fills de Simeon foren: Jamuell e Jamín 
Ex 6,15  fill de la cananeha. Aquests són  los parentats de Simeon. 16 E aquests són  
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Ex 6,16  de Simeon. 16 E aquests són  los fills de Lleví per lurs cognisions:  
Ex 6,16  Guersson e Caad i Merarí. E  los anys de la vida de Lleví foren CXXXVII 
Ex 6,17  de Lleví foren CXXXVII anys. 17 E  los fills de Guersson, fills de Lleví,  
Ex 6,18  e Semeý per lurs cognisions. 18 E  los fills de Caad, fills de Lleví, foren:  
Ex 6,18  Aram e Asuar e Ebron e Boziball. E  los anys de Caad foren CXXXIII. 19 E los  
Ex 6,19  anys de Caad foren CXXXIII. 19 E  los fills de Merarí, fills de Lleví foren: 
Ex 6,19  Moholí e Mussí. Aquests tots foren  los perentats de Lleví per les sues  
Ex 6,20 ell Aron e Moysèn e Mariam. E foren  los anys de la vida de Amram CXXXVII anys. 
Ex 6,21 la vida de Amram CXXXVII anys. 21 E  los fills de Ysaquar foren: Coré e Neb e  
Ex 6,22  foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E  los fills de Ozibel foren: Missael [*]. 23 
Ex 6,24 Nadap e Buy e Alazar e Thamar. 24 E  los fills de Coré foren Eser e Halcanà e  
Ex 6,24  e Halcanà e Abisab. E aquests són  los parentats de Cariatiarim. 25 E  
Ex 6,26  als quals menà Déu que traguessen  los fills de Yraell de la terra de Agipta  
Ex 6,27  a Farahó rey de Agipta per traure  los fills de Yraell de Agipta, e aquest és 
Ex 7,2  parlarà a Farahó que jequesqua  los fills [*] axir de la terra sua. 3 E yo 
Ex 7,5  ab grans juýs, 5 per ço que sàpien  los agepcians que yo sóm Senyor, qui  
Ex 7,5  la mia mà sobre Agipte e trauré  los fills de Ysraell d’enmig d’ells. 6 E 
Ex 7,6  faheren-ho axí Moysèn e Aron com  los menà Déu. 7 Era Moysèn home de LXXX  
Ex 7,10  devant Farahó, e faeren axí com  los havia manat Déu, e gità Aron la verga  
Ex 7,18 del flum, e torneran en sanch, 18 e  los pexos qui són dins lo flum morran;  
Ex 7,19  sobre les aygües de Agipte e sobra  los flums de aquells, e los rius e los  
Ex 7,19  e sobra los flums de aquells, e  los rius e los estanys e tots los lochs de 
Ex 7,19  los flums de aquells, e los rius e  los estanys e tots los lochs de les  
Ex 7,19  e los rius e los estanys e tots  los lochs de les aygües, per ço que tornen 
Ex 7,20  fahéran-ho axí Moysèn e Aron com  los havia manat Déu, e llevà la verga e  
Ex 7,21  en sanch, 21 e foren morts tots  los peixos qui éran en lo flum, e podrí lo 
Ex 7,21  flum, e podrí lo riu e no poguéran  los agipcians beura [*], e fo sanch en  
Ex 7,22  22 E feren senblantment tots  los encantadors dels agipcians ab lurs  
Ex 7,24  cor aqueste veguade. 24 E cavaren  los agipcians entorn del flum per trobar  
Ex 8,2  lexar, vet que yo percudiré tots  los térmens ab granotes, 3 e bulliran tots 
Ex 8,3  ab granotes, 3 e bulliran tots  los flums de granotes, e pugeran e  
Ex 8,3  de tos serfs e del teu poble, e en  los teus fronts, e en les tues relíquies  
Ex 8,5  a Aron: “Stin la tua mà sobre  los flums, e encare sobre los estanys, e  
Ex 8,5  mà sobre los flums, e encare sobre  los estanys, e aduré granotes sobra la  
Ex 8,18  de Agipte. 18 E faheren atratal  los encantadors ab lurs encantasions per  
Ex 8,18  poys, e no ho poguéran fer. Éran  los poys axí en los hòmens com en les  
Ex 8,18  poguéran fer. Éran los poys axí en  los hòmens com en les bèsties. 19 E  
Ex 8,19  com en les bèsties. 19 E digueren  los encantadors [*]: –Lo dit de Déu és  
Ex 8,26  cor ci nós avorríam ço que colen  los agipcians devant ells, ells nos  
Ex 9,2 que sacrifich a mi; 2 cor si encara  los tendràs, 3 vet que la mia mà serà  
Ex 9,3  3 vet que la mia mà serà sobre  los teus camps, e serà gran pastelència  
Ex 9,3  e serà gran pastelència sobre [*]  los bous e les ovelles.” 4 E féu Déu grans 
Ex 9,6  l’altre dia, que foren morts tots  los animals dels egipcians, e dels animals 
Ex 9,7 mort nengú del bestiar que posseÿen  los fills de Ysrael, e diguéran-li que  
Ex 9,9  la terra de Agipte, e serà sobre  los hòmens e sobre les bèsties de tota la  
Ex 9,10  fo feta verola e vexigues en tots  los hòmens e en totes les bèsties. 11 E no 
Ex 9,11 totes les bèsties. 11 E no poguéran  los encantadós star devant Moysèn per raó  
Ex 9,14  plagues sobre lo teu cor, e sobre  los teus serfs e sobre lo teu poble, per  
Ex 9,22  la universa terra de Agipte, sobre  los hòmens e sobre les bèstias e sobra le  
Ex 9,25  [*]. 25 [*] tot ço que atrobà en  los camps, de l’home tro a le bèstia,  
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Ex 9,25  e tota la herba dels camps e tots  los arbres de la regió trenchà la  
Ex 9,26  que en la terra de Gessen, on éran  los fills de Ysrael, no’n caech gens. 27  
Ex 9,28 28 Pregats nostro Senyor que cessen  los trons e la pedra, per ço que leix anar 
Ex 9,29  mans a nostre Senyor, e cessaran  los trons e la padruscade, per ço que  
Ex 9,33  lo cel a nostro Senyor, e sessaren  los trons e la padruscade, axí que no  
Ex 9,34 pluya e la padruscade era sessada e  los trons, anadí a peccat, 35 e fou  
Ex 10,2  que són entravengudes en Agipte, e  los meus senyals que yo he fets en ells,  
Ex 10,5  [*] a le padruscade, e rauran tots  los arbres que’s fan en los camps, 6 e  
Ex 10,5  tots los arbres que’s fan en  los camps, 6 e umpliran les cases tues e  
Ex 10,6 agipcians, tant que més no’n véran  los pares teus ne los pares de ells, del  
Ex 10,6  més no’n véran los pares teus ne  los pares de ells, del dia de lur esser  
Ex 10,7  al dia aquest.” [*] 7 E diguéran  los serfs de Farahó: –Per què sofarim nós  
Ex 10,7  què sofarim nós açò? Llexem anar  los hòmens per ço que sacrifícan al Senyor 
Ex 10,13  fet, lo vent bufant, levaren-ce  los llegosts, 14 e puyaren sobra tota la  
Ex 10,15  tota de la universa terra, e tots  los poms dels arbres e tot ço [*] que a le 
Ex 10,15  que a le padruscade era romàs, en  los arbres e en la herba, de la terra en  
Ex 10,19  de occident molt fort, e llevà’n  los llegosts e gità’ls tots en la Mar  
Ex 10,20  cor de Farahó, e no’n llexà anar  los fills de Ysrael. 21 E dix nostre  
Ex 10,23  del loch en què era; mas en tots  los lochs hon habitaven los fills de  
Ex 10,23 mas en tots los lochs hon habitaven  los fills de Ysrael era lum. 24 E Farahó  
Ex 11,3  darà la sua gràcia al pobla devant  los egepcians. E fonch Moysèn gran baró  
Ex 11,5  entraré en Agipte 5 e morran tots  los primés nats a le terra de Egipte, del  
Ex 11,5  que és detràs la mola, e tots  los primers nats de les bèsties. 6 E serà  
Ex 11,7  debans ne serà aprés; 7 e de tots  los fills de Ysrael no morrà un ca, de l’ 
Ex 11,7  depertí nostre Senyor entre  los agipcians e los fills de Ysrael.” 8 –E 
Ex 11,7 nostre Senyor entre los agipcians e  los fills de Ysrael.” 8 –E devallen tots  
Ex 11,10  10 Moysèn e Aron faheren tots  los senyals aquests devant Farahó, axí com 
Ex 12,6  e de les ovelles. 6 E servats- los entrò al XIIII dia del mes aquest, e  
Ex 12,7  -n’han sobre cascuna porta e en  los sobrellindàs de la porte de la casa d’ 
Ex 12,9 solament rostit al foch; e lo cap e  los peus de aquell e los budells  
Ex 12,9  e lo cap e los peus de aquell e  los budells menyarets. 10 E no romendrà d’ 
Ex 12,11 lo foch. 11 E axí menyarets aquell:  los vostres llombres sien sints, e hajats  
Ex 12,12  en la nit aquesta, e farré tots  los primers nats en la terra de Agipte, de 
Ex 12,12  home entrò a le bèstia, e en tots  los déus de Agipte faré juý. Yo sóm  
Ex 12,21 cosa aliza. 21 E apellà Moysèn tots  los vells de Ysrael e dix a ells: –Anats e 
Ex 12,22  -n’hets lo llindar e abdozos  los perestatges. E nagú de vós no ischa  
Ex 12,23  matí, 23 car Déu pessarà per farir  los egepcians, e com veurà la sanch sobre  
Ex 12,27  fills de Ysrael en Agipte, farint  los agipcians e les nostres cases  
Ex 12,28 -sse lo poble e adorà. 28 E axiren  los fills de Ysrael, [*] axí com havia  
Ex 12,29  nit que farí nostre Senyor tots  los primers nats de terra de Agipte, del  
Ex 12,29  catives que éran en càrser, e tots  los primers nats de les bèsties. 30 E  
Ex 12,31  e Aron en aquella nit e dix- los: –Llevats-vos e axits d’entre mon  
Ex 12,31  e axits d’entre mon poble, vós e  los fills de Ysrael, e anats e sacrificats 
Ex 12,33  ’s Agipte de cuytar e de enviar- los-ne fore de la terra dient: «Tots sóm 
Ex 12,35  sobre lurs muscles. 35 E faeren  los fills de Ysrael axí com manà a ells  
Ex 12,36  Senyor gràcia al poble devant  los agipcians, que donaren a ells, e  
Ex 12,37  Agipte. 37 E moguéran-ce  los fills de Ysrael de Rammasès en Sechor, 
Ex 12,39  Agipte e faeren-ne pans alizos,  los quals cogueren sots sendre, cor no’s  
Ex 12,41  en Agipta fou CCCCXXX anys, 41  los quals com foren conplits, en aquel  
Ex 12,42 Agipte; aqueste deven observar tots  los hòmens dels fills de Ysrael en les  
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Ex 12,48  primerament sien circunzisos tots  los mascles de aquell; adonch acost-sa a 
Ex 12,50  l’habitant entre vós. 50 E faeren  los fills de Ysrael axí com havia manat  
Ex 12,51  mateix dia amenà nostro Senyor  los fills de Ysrael de terra de Agipte per 
Ex 13,2 mi lo primer nat qui obre vullva en  los fills de Ysrael, axí dels hòmens com  
Ex 13,5  e dels eveus e dels gebuseus,  los quals jurà a vostres pares que’ls  
Ex 13,15  anar, e nostre Senyor ocís tots  los primers nats de la terra de Agipte,  
Ex 13,15  lo mascle qui obre vulve, e tots  los primers de mos fills raem.” 16 E serà  
Ex 13,18  de la Mar Roya. E armats puyaren  los fills de Ysrael de la terra de Agipte. 
Ex 13,19 Josep ab si, per ço com ell conjurà  los fills de Ysrael dient: «Com Déu  
Ex 13,21 Déu anave devant ells per mostrar- los la via, de dia en una colona de nuu e  
Ex 14,3  le mar. 3 Cor Farahó perlarà sobre  los fills de Ysrael: “Cor ells són torbats 
Ex 14,3  són torbats en la terra, al desert  los han clozos.” 4 E yo endurahiré lo cor  
Ex 14,4  e’n tota la sua host, e sebran  los agipcians que yo sóm lo Senyor. E  
Ex 14,8 de Faraó, rey de Agipte, e persaguí  los fills de Ysrael; e aquells éran axits  
Ex 14,9  éran axits ab mà alte. 9 E com  los perseguien los agipcians, acostaren- 
Ex 14,9  ab mà alte. 9 E com los perseguien  los agipcians, acostaren-ce a ells, qui  
Ex 14,9  qui posaven prop la mar, e tots  los cavalquants e totes les carretes de  
Ex 14,10  se apropinquàs Ffarahó, llevaren  los fills de Ysrael los ulls e veren los  
Ex 14,10  llevaren los fills de Ysrael  los ulls e veren los agipcians aprés d’  
Ex 14,10  fills de Ysrael los ulls e veren  los agipcians aprés d’ells. E tameren-  
Ex 14,12 -te de nós, per ço que servesquam  los agipcians”? Cor molt és a ells millor  
Ex 14,16  -s’ha aquella per ço que íntran  los fills de Ysrael e que passen per mig  
Ex 14,17  host, e en les sues carretes, e en  los seus cavalls. 18 [*] 19 E moch-ce l’ 
Ex 14,20  la posade dels fills de Ysrael e  los agipcians; escuradat era la nuu  
Ex 14,22  aygües depertides, 22 e intraren  los fills de Ysrael per mig de la mar en  
Ex 14,23  de aquells e a le sinestra. 23 E  los agipcians perseguien-los e intraren  
Ex 14,23  23 E los agipcians perseguien- los e intraren aprés d’ells, e tots los  
Ex 14,23  e intraren aprés d’ells, e tots  los cavelquants de Farahó e totes les  
Ex 14,25 en la pregoneza. E diguéran adonchs  los agipcians: –Fogiam devant Ysrael, cor  
Ex 14,27  aygües [*]. 27 [*] en lur loch. E  los agepcians volgueren fogir, e  
Ex 14,27  volgueren fogir, e aconsaguiren- los les aygües e somorgolaren-los. 28 E  
Ex 14,27  -los les aygües e somorgolaren- los. 28 E ratornaren les aygües e cobriren 
Ex 14,29 no’n romàs d’ells entrò a I. 29 E  los fills de Ysrael paseren [*] en sech, e 
Ex 14,31  la mà dels egepcians, 31 e vaheren  los agipcians morts sobre la riba de la  
Ex 14,31  sobre la riba de la mar. E vaeren  los fills de Ysrael que ab gran mà los  
Ex 14,31  los fills de Ysrael que ab gran mà  los havia Déu conbatuts contra aquells.  
Ex 15,1  XVI 1 Adonchs cantà Moysèn e  los fills de Ysrael aquest cant a nostre  
Ex 15,4  la sua host [*] en mar, e tots  los alets prínceps de aquell són negats  
Ex 15,6  e la tua destra, Senyor, ha farits  los anemichs, 7 e en multitut de la tua  
Ex 15,7  de la tua glòria has deposats  los adversaris meus. Tu trematist la tua  
Ex 15,9  trauré lo meu coltell e la mia mà  los auciurà.» 10 Senyor, lo teu esperrit  
Ex 15,10  teu esperrit és vengut, e la mar  los ha rabblerts e cuberts, e ells són  
Ex 15,12  12 Estanits la tua mà, e la terra  los ha devorats. 13 Tu fust guovernador  
Ex 15,14  en lo teu sant habitacle. 14 E  los pobles puyaren e són aÿrats, los  
Ex 15,14  E los pobles puyaren e són aÿrats,  los habitadors de Philestim prengueren  
Ex 15,15  grans dolors. 15 Ladonchs  los prínseps de Edom foren torbats, e  
Ex 15,15 prínseps de Edom foren torbats, e  los forts de Moab hagueren gran temor, e  
Ex 15,15 de Moab hagueren gran temor, e tots  los estedans de Canahan tremolaren; 16  
Ex 15,17  [*] lo qual tu has remut. 17 Tu  los metràs e’ls plantaràs en lo munt de  
Ex 15,19 demunt ells les aygües de la mar, e  los fills de Ysrael anaren per sech enmig  
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Ex 15,22  22 E féu pertir Moysèn e Aron  los fills de Ysrael de la Mar Roja, e  
Ex 15,25  tornaren dolces. E aquí ordonà  los manements e juýs, e aquí aseyà a ells  
Ex 15,26  ell ço que dret és, e obeyràs  los seus manements e observes [*], yo no  
Ex 16,3  en lo desert, 3 e diguéran a ells  los fills de Ysrael: –Més amàrem esser  
Ex 16,6  6 E digueren Moysèn e Aron a tots  los fills de Ysrael: –Al vespra sabrets  
Ex 16,8  ha oÿdes vostres mermuracions; en  los quals mermuraments mermurats un poch  
Ex 16,12  de Ysrael. Parle a ells e digues- los: “Al vespra menyarets carns, e al matí 
Ex 16,15  sobre la terra. 15 E com ho veren  los fills de Ysrael, digueren tots  
Ex 16,15  cor no sabien què s’era. Dix- los Moysèn: –Aquest és lo pa que us dóna  
Ex 16,17  ’n prenets. 17 E faheren-ho axí  los fills de Ysrael. Culliren-ne alguns  
Ex 16,22  sengles hòmens. E vengueren tots  los prínseps de la multitut, e recomtaren  
Ex 16,23  -ho a Moysèn, 23 e ell dix- los: –Açò és açò que ha perlat Déu: Lo  
Ex 16,24  a demà. 24 E faheren-ho axí com  los menà Moysèn, e no compodrí ne fou  
Ex 16,28  –¿Entrò a quant no volran guardar  los meus manements ne la mia lig? 29  
Ex 17,6 isque. E féu-ho axí Moysèn devant  los vells de Ysrael, 7 e per ço con  
Ex 17,7  loch «Temptament e baralle sobre  los fills de Ysrael». 8 E adonchs vench  
Ex 17,8  adonchs vench Amalech per combatra  los fills de Ysrael en Rabhidim. 9 E dix  
Ex 18,1  e a Yrael poble seu, axí com Déu  los havia trets de Agipte, 2 pres Sitporà  
Ex 18,3  jaquide, 3 abdós fills de aquells,  los quals la un de aquells era apellat  
Ex 18,5  E vench Jetró, sogre de Muysèn, ab  los fills e ab la muller de Moysèn, en lo  
Ex 18,9  molt alegra Jetró per amor de tots  los béns que Déu havia fets a Ysrael, e  
Ex 18,9  que Déu havia fets a Ysrael, e com  los havia desliurats de la mà dels  
Ex 18,11 gran és lo Senyor nostre sobre tots  los déus [*] de ells. 12 E ofarí Jetró,  
Ex 18,12  a Déu. E vench Aron e tots  los vells de Ysrael per ço que menyasen pa 
Ex 18,16 per ço que yo jutge a ells, e fas- los a saber los sacrets de Déu e la lig de 
Ex 18,16  jutge a ells, e fas-los a saber  los sacrets de Déu e la lig de aquell. 17  
Ex 18,21  hòmens poderosos e tements Déu, en  los quals sia veritat, que hagen en oy  
Ex 18,22  e prínceps de dehenes, 22  los quals jutgen lo poble tostemps, e les  
Ex 18,22  e serà lleugera cosa a tu, e  los altres ho poran sofarir. 23 E si tu  
Ex 18,23  tu complexs lo ministeri de Déu, e  los seus manements poràs sostanir, e tot  
Ex 18,25  lo poble de Ysrael, e estebblí- los prínceps del poble, tribuns e  
Ex 19,5  serets a mi trezor de tots  los pobles, cor mia és tota la terra, 6 e  
Ex 19,7  Ysrael. 7 E vench Moysèn e apellà  los meyors nats del poble, e dix-los  
Ex 19,7  los meyors nats del poble, e dix- los totes les peraules que havia dites Déu 
Ex 19,12  tot lo poble entorn e diràs- los: “Guordats-vos que no puyets al munt 
Ex 19,21  no’s desretglasen e que no passen  los térmens per veura al Senyor, e que per 
Ex 19,22  d’ells la meyor part, 22 e no lex  los secerdots e aquells qui pugen al  
Ex 19,24  e devalle, e pujaràs tu e Aron. E  los secerdots e lo pobble no passen los  
Ex 19,24 los secerdots e lo pobble no passen  los térmens ne pujen al Senyor, per ço que 
Ex 20,4  [*] nenguna semblance que sia en  los sels desús ne en la terra dejús [*]. 5 
Ex 20,5  vesit les iniquitats dels pares en  los fills en la terce e en la quarte  
Ex 20,6  en aquells qui amen mi e guórdan  los meus manements. 7 »No pendràs lo nom  
Ex 20,11  tes portes, 11 cor VI dies són en  los quals féu Déu lo cel e la terra e la  
Ex 20,18  E tot lo poble ohí les veus e veya  los lamps e oÿa les veus de la botzina e  
Ex 21,1  21,Tit Capítol XXII 1 »Aquests són  los juýs que proposaràs als fills de  
Ex 21,8  d’exir; 8 mas si desplaurà en  los ulls de son senyor al qual serà  
Ex 21,22  com lo marit de ella estimerà e  los àrbitres ho jutgeran. 23 Mas si morrà, 
Ex 21,26  o de sa serva e destrovirà ell,  los leix anar franchs per l’uy que’ls  
Ex 21,27  serf o de sa serva, senblantment  los jaquesque anar franchs. 28 »E si bou  
Ex 23,8  8 No pendràs dons, cor axorben  los savis e fan torçre les peraules dels  
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Ex 23,9  dels justs. 9 »No faces trists  los palegrins, [*] en terra de Agipte. 10  
Ex 23,11  llexaràs raposar per ço que mengen  los pobres de ton poble, e ço que hy  
Ex 23,12  dia sessaràs, per ço que reposen  los bous e tos àzens, e que †resesquen†  
Ex 23,12 bous e tos àzens, e que †resesquen†  los fills de ta serventa e tos palagrins o 
Ex 23,13 dit a vós guordats, e no remembrets  los noms dels altres déus, ne no sia oït  
Ex 23,24  yo contrestaré. 24 No adoraràs  los déus de aquells, ne colràs aquells, ne 
Ex 23,24  ne faràs la obra de aquells, ans  los destrohiràs e trencaràs les imatges de 
Ex 23,31 posseïsquats la terra. 31 »E posaré  los teus térmens de la Mar Roja entrò a le 
Ex 23,31  E lliuraré en les vostres mans  los habitadors de la terra e gitaré  
Ex 24,3  les peraules del Senyor, e encare  los juÿns, e respòs lo poble tots a una  
Ex 24,7  e llegí’l devant lo poble,  los quals digueren: –Tot ço que ha perlat  
Ex 24,12  a tu II taules de pedra e la ley e  los manements que escriví per ço que’ls  
Ex 24,17  la sobirane part del munt, devant  los fills de Ysrael. 18 E entrà Moysèn  
Ex 25,2  aporten a mi les promícies de tots  los hòmens, e de aquell qui ofir volenters 
Ex 25,9  que yo mostraré a tu e de tots  los vaxells, farets axí aquell a le sua  
Ex 25,12  entorn, 12 e IIII sercles d’or,  los quals posaràs sobre IIII angles de la  
Ex 25,14  or, 14 e passaràs la una barra per  los II sercles d’or de la un llats, e l’ 
Ex 25,14  or de la un llats, e l’altre per  los altres II sercles de l’altre llats, e 
Ex 25,15  la arque; 15 e seran les barres en  los sercles o anells, e null temps no les  
Ex 25,27  peus; 27 sots la corona seran  los sercles de or per un sien meses barres 
Ex 26,24  d’or, e les IIs taules qui en  los anglas són posadores per aytal matexa  
Ex 26,29  or, e lurs anells faràs d’or, per  los quals les barres contenguen les  
Ex 26,32  seran cubertes d’or, e hauran  los caps daurats, e astaran sobre IIII  
Ex 27,7  d’eram, 7 e metràs les perxes per  los dits anells, e seran les perxes o  
Ex 27,14  a orient sia de L colzes, 14 en  los quals XV colzes de la cortina de la un 
Ex 28,3 tu perlaràs a tos [*] savis de cor,  los quals yo he umplit de spirit de  
Ex 28,4  aministren a mi. 4 »E aquests són  los vestiments que faran: hosen e efot, e  
Ex 28,7  les spatlles juyens d’amdosos  los estremps, axí que tornen a un. 8 E la  
Ex 28,9  ço és, entratallaràs en elles  los noms dels fills de Ysrael, 10 VI noms  
Ex 28,11  [*] entallaràs en les pedres  los noms dels fills de Ysrael, e aquestes  
Ex 28,12 als fills de Ysrael; e portarà Aron  los noms d’equells devant nostre Senyor,  
Ex 28,14  espessa, e daràs les cadenes sobre  los encastaments de les pedres. 15 »E  
Ex 28,21  sengles noms en sengles, per  los XII trips. 22 E faràs sobra llo hosen  
Ex 28,24  les junyiràs als anells qui són en  los màrgens d’equell, 25 e aquelles  
Ex 28,25  de l’estrem donarà sobra abdós  los encastaments en cascun llats sobre los 
Ex 28,25  encastaments en cascun llats sobre  los musclos que l’ephot rreguorda. 26 E  
Ex 28,26  26 E faràs dos anells d’or,  los quals posaràs en la sumitat de l’  
Ex 28,27 E faràs dos anells d’or e matràs- los sobra abdues les espatlles desobra que 
Ex 28,27  per ço que puguen junyir sobre  los musclos, 28 e estiguen l’efot ab los  
Ex 28,28  musclos, 28 e estiguen l’efot ab  los anells seus ab los anells sobra los  
Ex 28,28  l’efot ab los anells seus ab  los anells sobra los musclos ab fil blau,  
Ex 28,28 los anells seus ab los anells sobra  los musclos ab fil blau, axí que sia feta  
Ex 28,29 ’s depertesquen. 29 E portarà Aron  los noms dels fills de Ysrael en lo hossen 
Ex 28,30  30 E posaràs en l’hossen  los juýs de doctrina e de varitat que  
Ex 28,30  nostra Senyor; e portarà Aron  los juýs dels fills de Ysrael en lo seu  
Ex 28,33 de porpre e de color vermella sobre  los talabans entorn [*], 34 e magranes d’ 
Ex 28,38 equells qui offerran, e santificarà  los fills de Ysrael en tots sos dons e’n  
Ex 29,3  e ofarràs-ho; e lo vadell e  los moltons. 4 Presentaràs Aron e sos  
Ex 29,5  ells en aygües. 5 E aduràs a Aron  los vestiments, ço és a saber, la guonella 
Ex 29,8  a sos fills de aquell, e aportar- los-has guonelles de lli, e senyiràs  
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Ex 29,13  13 E pendràs tot lo grex qui cobra  los budells, e la ratela del fetge, e lo  
Ex 29,13  del fetge, e lo grex d’amdozos  los royons, e d’equest perfumaràs lo  
Ex 29,17  [*] pendràs sos peus, e pozar- los-has [*] sobra son cap, 18 e ofarràs  
Ex 29,22  e la ratella del fetge e amdosos  los royons, e lo grex qui és sobra ells, e 
Ex 29,29  santes de què usarà Aron, hauran  los fills de aquell aprés d’ell per ço  
Ex 29,32  quals menyaran Aron e sos fills, e  los pans qui són en lo canestell en lo  
Ex 29,43  yo parlaré a tu. 43 E aquí manaré  los fills de Ysrael e santificarà altar en 
Ex 30,2  e haurà d’alt IIs colzes [*]  los seus corns, 3 e cobriràs ell d’or  
Ex 30,3  per les espatlles entorn d’ell e  los corns, e faràs a ell sercla d’or  
Ex 30,19 -n’ha Aron e sos fills les mans e  los peus 20 con deuran intrar en lo  
Ex 30,27 del testament, 27 e la taula e tots  los vaxells seus, e lo candalobra e totes  
Ex 31,7  que desobra ella és, e tots  los vaxells del tabernacla, 8 e la taula e 
Ex 31,8 del tabernacla, 8 e la taula e tots  los vaxells, e lo canelobra molt pur ab  
Ex 31,8 vaxells, e lo canelobra molt pur ab  los seus vaxells, e l’altar de la  
Ex 31,9 timiama, 9 e de l’holocaust e tots  los vaxells, e’l pitxell e lo bací, 10 e  
Ex 31,16  dia obra morrà de mort. 16 Guorden  los fills de Ysrael lo disapte e colguen  
Ex 31,17  enpertostemps 17 entra mi e  los fills de Ysrael, e senyal  
Ex 32,2  què li és esdavengut. 2 E dix- los Aron: –Aportats-me les orelleres [*] 
Ex 32,4  E ells digueren: –Aquests són  los teus déus, de Ysrael, qui’t traguéran 
Ex 32,8 sacrificat, e han dit: “Aquests són  los déus teus, de Ysrael, qui t’han tret  
Ex 32,12  ab mà fort e poderosa? 12 ¿E diran  los agipcians: “Per mal trasch ells de  
Ex 32,12 ells en les montanyes e per delir- los en la terra?” Rapòs-sa la tua ira, e 
Ex 32,13 de Ysach e da Jacob, tos servidors,  los quals jurest per tu mateix dient: “Yo  
Ex 32,19  a la posade, ell viu lo vadell e  los balls, e fonch molt irat, e gità les  
Ex 32,25  lo pobla era despullat, per ço cor  los havia despullats Aron per rahó de la  
Ex 32,25 qual cosa ell lo costituí nuu entre  los estranys, (per ço cor ell hi  
Ex 32,26  a mi. E ajustaren-se a ell tots  los fills de Lleví, 27 als quals ell dix:  
Ex 32,28  o amich e proïsma seu.” 28 E féran  los fills de Lleví segons la paraula de  
Ex 33,2  lo meu àngell per ço que gite’n  los cananeus e’ls amoreus e’ls heteus e  
Ex 33,5  als fills de Ysrael. Digues- los que lo pobla és de dura servitut. Una  
Ex 33,6  sàpia què face a tu. 6 E posaren  los fills de Ysrael lur ornament en lo  
Ex 33,10  e perlaven de Moysèn 10 tots  los universos servidors, e deyen que  
Ex 33,16  ço que’ns gloriagem desobra tots  los pobles qui habítan sobra la terra? 17  
Ex 34,7  rrets les iniquitats dels pares en  los fills e sobra fills de fills en la  
Ex 34,11  yo mateix gitaré devant la tua faç  los amoreus e’ls cananeus e los heteus e  
Ex 34,11  faç los amoreus e’ls cananeus e  los heteus e’ls faritzeus e los eveus e  
Ex 34,11  e los heteus e’ls faritzeus e  los eveus e los gebuseus. 12 E guarde’t  
Ex 34,11  e’ls faritzeus e los eveus e  los gebuseus. 12 E guarde’t que null  
Ex 34,12  12 E guarde’t que null temps ab  los habitadors de aquella terra no feces  
Ex 34,15  llurs déus, cor si forniquaves ab  los lurs déus e adoraves les ymatges de  
Ex 34,16 sarien fornicats no fessen fornicar  los fills de tos fills en llurs déus. 17  
Ex 34,19  llinatge masculí serà meu de tots  los animals, axí de bous con de ovelles  
Ex 34,30  Senyor. 30 E com lo véran Aron e  los fills de Ysrael ab la cara axí  
Ex 34,31  per ell, ratornaren, axí Aron com  los prínceps de les sinaguogues. E com ell 
Ex 34,31  de les sinaguogues. E com ell  los perlàs, 32 venguéran a ell atressí  
Ex 34,32  32 venguéran a ell atressí tots  los fills de Ysrael, als quals manà tot ço 
Ex 34,34  lo hy tornava, e puys perlava ab  los fills de Ysrael totes les coses que a  
Ex 35,3  morrà. 3 No ensendràs foch en tots  los vostros habitacles en lo dia del  
Ex 35,8  inluminar e a cuynar e a confagir  los ungüents e la timiama de odor suau, 9  
Ex 35,13  e ses perxes e totes les eynes, e  los pans de proposició, 14 e lo canelobra  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

580 
 

Ex 35,19  de la cort e lurs cordes, 19 e  los draps del lli a servitut de la  
Ex 35,19  lli a servitut de la santadat, e  los draps de la santadat a Aron, al  
Ex 35,22  ni a les santes vestidures. 22 E  los hòmens e les fembres aportàran  
Ex 35,28 de la luminària, e aprés a preparar  los ungüents e la timiama de suau odor a  
Ex 35,29  de suau odor a compondra. 29 Tots  los hòmens e les fembres ab pensa devota  
Ex 35,29  Senyor per mà de Moysèn, e tots  los fills de Ysrael volentarosos deÿcaren  
Ex 36,1 1 E faheren Bestell e Holiap e tots  los hòmens savis als quals Déu donà  
Ex 36,2 com nostre Senyor manà fer. 2 E com  los apellàs Moysèn a ells, e encara a tots 
Ex 36,2  Moysèn a ells, e encara a tots  los hòmens ensemps als quals havia Déu  
Ex 36,3 ofarien obrar, 3 lliurà a ells tots  los universos dons dels fills de Ysrael. E 
Ex 36,4  llurs promeses. 4 Per la qual cosa  los maestres, vahent que’ls dons  
Ex 36,8  e sobrebundava. 8 E faéran tots  los savis da cor, a complir la obra del  
Ex 36,29  e axí ho féu de cascuna part per  los angles, 30 per ço que fosen VIII  
Ex 36,34  e les colones, argentades, e  los cercles dèvan esser fets d’or, per  
Ex 36,34 cercles dèvan esser fets d’or, per  los quals puga esser portat ab les barres, 
Ex 36,36  capitells, totes cubertes d’or, e  los fonaments †quaix a manera de pilars  
Ex 37,5  cobrí de or, 5 les quals passà per  los anells qui éran en los llats de la  
Ex 37,5  passà per los anells qui éran en  los llats de la arqua per portar-la. 6 E 
Ex 37,7  7 E féu II xerobins de pur aur,  los quals posà a cascun llats en la  
Ex 37,8  en la sumitat de l’altra part;  los dos xerobins foren en la sumitat de la 
Ex 37,13  d’or. 13 E féu anells d’or,  los quals posà en los IIII angles a manera 
Ex 37,13 féu anells d’or, los quals posà en  los IIII angles a manera de IIII peus 14  
Ex 37,16  e foren totes cubertes de or. 16 E  los vaxells a diversos usos de la taula,  
Ex 37,19  e aquesta matexa obra era en tots  los VI canons qui axien de la cana del  
Ex 37,21  en cascú, 21 e les flos éran sots  los canons per III lochs, que fan ensemps  
Ex 37,22  d’equel canó mateix, e de tots  los altres eren [*] d’or net. 23 E féu  
Ex 38,5  part de la ara IIII anells [*] per  los quals passacen les perxes a portar l’ 
Ex 38,7  de aram, 7 e mès les perxes en  los anells sobra lo llats de la ara per  
Ex 38,10  de aram ab lurs fonaments, e  los caps de les colones e tots los  
Ex 38,10  e los caps de les colones e tots  los corballons éran de argent. 11 En l’  
Ex 38,11  era la tenda ab les colones e ab  los fonaments e ab los caps de les  
Ex 38,11 les colones e ab los fonaments e ab  los caps de les colones, tot era de una  
Ex 38,12  ab lurs fonaments de aram, e  los caps de les colones éran [*] de  
Ex 38,17  féu texir de lli tortís, 17 e  los fonaments de les colones foren de  
Ex 38,21  foren de aram. 21 E aquests són  los instruments del tabernaccla del  
Ex 38,28  28 E de Mª e DCCLXXV foren fets  los caps de les colones, los quals foren  
Ex 38,28 foren fets los caps de les colones,  los quals foren vestits d’argent. 29 E  
Ex 38,30  de aram, 30 del qual foren fets  los fonaments de la intrade del  
Ex 38,30  ab lo crivell de l’aram e ab tots  los vaxells que pertanyen a son ús, 31 [*] 
Ex 39,6  or, e en elles éran entellats [*]  los noms dels fills de Ysrael, 7 e posà  
Ex 39,7  de Ysrael, 7 e posà aquelles en  los llats sobra los muscles de l’ephot  
Ex 39,7  e posà aquelles en los llats sobra  los muscles de l’ephot per remenbranse  
Ex 39,14  pedres entellades, on éran escrits  los noms dels fills de Ysrael [*], cascú  
Ex 39,16  dobla, 16 e II guanxos qui tanien  los anells d’or, e posaren II anells d’  
Ex 39,19  venien tenbé cadenes qui pranien  los II anells de l’hossen, axí que l’  
Ex 39,22  no s’esquinsàs. 22 E faéran sobre  los talabans del pali magranes de blau e  
Ex 39,24  part de la guonella entorn. 24 E  los cascavells d’or e les magranes axí  
Ex 39,31  [*] del testimoni, e faéran  los fills de Ysrael tot ço que havia manat 
Ex 39,42 nostre Senyor a Moysèn axí ho féran  los fills de Ysraell. 43 E Moysèn banaý a  
Ex 40,9  e untar-n’has lo tabernacla ab  los seus vaxells per ço que sien  
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Ex 40,10  e l’altar de l’holocaust e tots  los vaxells seus, 11 e la ara d’ells, los 
Ex 40,11  vaxells seus, 11 e la ara d’ells,  los vaxells seus e totes les coses  
Ex 40,21  fora del vel, 21 ordonada devant  los pans de proposició, axí com nostre  
Ex 40,34 llevava del tabernacla, movien-sa  los fills de Ysrael en llurs mogudes; 35 e 
Lv Inc  qual és apellat Llevítich, al qual  los juheus apellen Vaycrà. 1,Tit Capítol  
Lv 1,5  devant nostre Senyor, e offarran  los fills de Aron, sacerdots, la sanch de  
Lv 1,8  de llenya debans conponides, 8 e  los [*] que són tallats seran demunt  
Lv 1,9  ço de dins, axí com la fraxura 9 e  los budells e los peus, seran bé llevats  
Lv 1,9  com la fraxura 9 e los budells e  los peus, seran bé llevats en aygua; e  
Lv 1,11  [*] davant nostre Senyor, e  los fills de Aron giten la sanch de aquell 
Lv 1,12  l’altar entorn, 12 e depertesquen  los menbres e lo cap e sa fraxura, e pòsan 
Lv 1,13  que ho crem lo foch; 13 emperò  los budells e los peus llaveran ab aygua e 
Lv 1,13  lo foch; 13 emperò los budells e  los peus llaveran ab aygua e sacrificar- 
Lv 1,15  e de colomins, 15 ofiren aquells  los sacerdots a l’altar, e torcen-li al 
Lv 3,2  en la intrade del tabernacla, e  los fills de Aron, sacerdots, scampen la  
Lv 3,4 grex tot qui dins ell és 4 en abdós  los ronyons, e en los lombles, e en totes  
Lv 3,4 ell és 4 en abdós los ronyons, e en  los lombles, e en totes les parts de dins, 
Lv 3,8  del tabernacla del testimoni, e  los fills de Aron scampen la sanch entorn  
Lv 3,10  complida endret de l’os, 10 ab  los ronyons e ab lo grex que cobre lo  
Lv 3,10 que cobre lo ventra, e encara sobra  los llombles e sobra los ronyons tot lo  
Lv 3,10 e encara sobra los llombles e sobra  los ronyons tot lo grex de dins pendràs,  
Lv 3,11 de dins pendràs, 11 lo qual pendran  los sacerdots e posar-l’han sobra lo  
Lv 3,13  en la intrade del testimoni, e  los fills de Aron escampen la sanch entorn 
Lv 3,14 grex qui cobra lo ventre e [*] tots  los menbres vidals, 15 e los II llombles  
Lv 3,15 e [*] tots los menbres vidals, 15 e  los II llombles ab lo fetge, qui és sobra  
Lv 3,17  dret en les generacions, en tots  los vostres habitacles. Ni grex ni sanch  
Lv 3,17 entorn del pits e aquell qui pengen  los llombles offarrets sobra l’altar.  
Lv 4,11  e totes les carns ab lo cap e ab  los peus e ab los budells e ab los fems,  
Lv 4,11  carns ab lo cap e ab los peus e ab  los budells e ab los fems, 12 e ab tot lo  
Lv 4,11 e ab los peus e ab los budells e ab  los fems, 12 e ab tot lo romanent del cors 
Lv 4,15 le porta del tabernacla, 15 e posen  los vells de Ysrael les mans sobre lo cap  
Lv 4,18 18 e de aquella matexa sanch pos en  los corns de l’altar qui és devant nostra 
Lv 4,20  féu del primer; e preguen per ells  los sacerdots, e Déu serà perdonador. 21  
Lv 4,24  deguollar devant nostre Senyor  los holocausts, cor [*] peccat és. 25 E lo 
Lv 4,25 del sacrifici per peccat e tinye’n  los corns de l’altar de l’holocaust, e  
Lv 4,30  la sanch en lo seu dit e toch-na  los corns de l’altar de l’holocaust, e  
Lv 4,31  tot lo sèu axí com sa sol pendra  los sacrificis pasificables, e perfumar- 
Lv 4,33 -la en lo loch on solien deguollar  los holocausts del sacrifici. 34 E prenga  
Lv 4,34  la sanch en lo seu dit e tinye’n  los corns de l’altar dels holocausts, e  
Lv 6,3  en les quals coses solen peccar  los hòmens, 4 totes coses pensades reta, 5 
Lv 6,14  e dels prasens que dèvan ofarir  los fills de Aron devant lo Senyor e  
Lv 6,18 per peccat o per colpa. 18 Solament  los mascles dels [*] de Aron menyaran  
Lv 6,25  peccat. »En lo loch on se oféran  los holocausts deguollaràs devant Déu,  
Lv 6,29  e puys llevat ab aygua. 29 »Tots  los mascles del llinatge sacerdotal mengen 
Lv 7,4  cobren les entràmenes 4 e abdozos  los ronyons, e lo sèu demont ells, e la  
Lv 7,6  nostre Senyor per la colpa. 6 Tots  los mascles del llinatge de preveres en lo 
Lv 7,10  o sia seque menys de rres, [*]  los fills de Ysrael sia depertit per agual 
Lv 7,26  seu pobla. 26 »E la sanch de tots  los animals no menyarets en menyar, axí de 
Lv 7,33  qui oferiren la sanch e lo sèu; e  los fills de Aron hauran en lur part la  
Lv 8,13  e untà’l e consagrà’l. 13 E com  los fills d’ell foren oferts, vestí’ls  
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Lv 8,15  la sanch e benyà son dit e tenyí  los corns de l’altar entorn. E com l’  
Lv 8,16 entràmenes e sobre lo fetge e sobre  los ronyons [*] pres Muysèn e perfumà’n  
Lv 8,21  en lo foch, 21 llevats primerament  los budells e los peus, e l’ariet tot  
Lv 8,21  llevats primerament los budells e  los peus, e l’ariet tot ensès sobre l’  
Lv 8,23  de la mà destra e senblantment en  los peus. 24 E ofarí atrecí los fills de  
Lv 8,24  en los peus. 24 E ofarí atrecí  los fills de Aron: e pres de la sanch de  
Lv 8,25  e la coha e tot lo grex qui cobre  los ronyons e los budells [*] e abdozos  
Lv 8,25 tot lo grex qui cobre los ronyons e  los budells [*] e abdozos los llombles  
Lv 8,25 ronyons e los budells [*] e abdozos  los llombles pres, e la cama dreta. 26 E  
Lv 8,30  e gità-la sobra Aron e sobre  los vestiments de aquell e sobre llurs  
Lv 8,31  aquell e menyats-les aquí, e  los pans de consagració menyats, los quals 
Lv 8,31  e los pans de consagració menyats,  los quals són posats en lo canestell, axí  
Lv 9,1  apellà Moysèn Aron e sos fills e  los fills de sos fills e tots los mejors  
Lv 9,1  e los fills de sos fills e tots  los mejors nats de Yrael, e dix Aron: 2  
Lv 9,10  fonament d’equell. 10 E lo sèu e  los ronyons e la part del fetge qui són  
Lv 9,14  a foch, 14 llevats primerament  los budells ab aygua e los peus. 15 E  
Lv 9,14  primerament los budells ab aygua e  los peus. 15 E ofarí-ho per lo peccat  
Lv 9,19  lo sèu [*] e la coha de l’ariet e  los ronyons ab lo sèu e la ratela del  
Lv 9,20  ratela del fetga 20 posaren sobre  los pits; e con foren cremades en l’altar 
Lv 9,21  cremades en l’altar lo sèu, 21 e  los pits de aquells e les cames dretes  
Lv 9,22  complit les ofertes per peccat e  los holocausts pasificables, devellà, 23 e 
Lv 10,4  devant del santuari, e aportats- los fora de la albergada. 5 E mantinent  
Lv 10,5 5 E mantinent entraren e praseren- los axí com jeyen, vestits ab lurs  
Lv 10,5  lurs guonelles de lli, e gitaren- los defora axí com los fo menat. 6 E parlà 
Lv 10,5 lli, e gitaren-los defora axí com  los fo menat. 6 E parlà Moysèn a Aron e a  
Lv 10,6  la coŀlació no isqua indicnació. E  los vostres frares e totes les cases de  
Lv 10,11  als fills de Ysrael tots  los meus fus que ha parlat Déu a ells per  
Lv 10,19  dell sacrifici vuy si plau devant  los ulls de Déu. 20 E com ho oý Moysèn,  
Lv 11,2  ço que sia vostra Déu. Aquests són  los animals que menyarets de tots los  
Lv 11,2  los animals que menyarets de tots  los animals de la terra: 3 tot aquell qui  
Lv 11,25  port de aquelles mortes, llevarà  los seus vestiments e serà no nèdeu tro al 
Lv 11,27  qui anirà sobre ses palmes de tots  los animals qui van ab IIII peus, serà  
Lv 11,34  de açò deu esser trenquat. 34 Tots  los menyars que menyarets, si serà gitada  
Lv 11,34  cosa que beurets llíquida de tots  los vaxells serà inmunda. 35 Qualque cosa  
Lv 12,4 lo sentuari entrò que sien complits  los dies de la sua porgació. 5 »E si serà  
Lv 12,6  6 »E com seran complits  los dies de la sua porgació, per fill o  
Lv 13,3  com veurà la llepra en la cotna e  los pèls blanchs mudats, aquella color és  
Lv 13,10  en la cotna serà color blancha e  los cabells muderan llur color e aquella  
Lv 13,15 ell per inmunda e serà contat entre  los no nèdeus, cor la carn viva e la  
Lv 13,20  e guorderà la carn altra [*] e  los pèls si són tornats en blanquor, e si  
Lv 13,26  del cuyr, llepra és [*]; 26 e si  los pèls no seran blanchs ni la plaga no  
Lv 13,31  plaga alçada agual de la cotna, e  los cabels negres, tengua aquell per VII  
Lv 13,32  e si veurà que no sia esclatada e  los cabels seran en lur color e lo lloch  
Lv 13,36  lo prevera la plaga uberta e [*]  los cabels mudats, apartament jutgerà ell  
Lv 13,37  37 e si la plaga sterà plana e  los cabels negres, porà hom conèxer que l’ 
Lv 13,40 home és munda. 40 »Homa a qui cahen  los cabels del cap i és calp, munda és. 41 
Lv 14,4  que ofira per si II pardals vius  los quals són lleguts de menyar, e fust de 
Lv 14,8  la sua vestimenta, rague’s tots  los pèls del cors e lleu-sa en aygua, e  
Lv 14,9  cap e la barbe e les celles e tots  los pèls del cors, e llau-se altra  
Lv 14,24  e lo sester de l’oli, e llevar- los-ha ensemps, 25 e deguollarà l’  
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Lv 15,21 21 e lo lloch on dormirà o siurà en  los dies del departiment seu serà  
Lv 16,1  a Moysèn aprés la mort d’amdozos  los fills de Aron com ofariren lo foch  
Lv 16,7  e per la sua casa. 7 E ferà astar  los II cabrits devant Déu a le porte del  
Lv 16,18 e del cabrit e gitarà aquella sobre  los corns de aquell, 19 e git-ne VII  
Lv 16,21  e totes les colpes e encara tots  los peccats de aquells. E com haurà feta  
Lv 16,27 a foch, axí les pells com la carn e  los fems ensemps. 28 E qualquequal cremarà 
Lv 16,34 e perdurabbla per ço que aorets per  los fills de Ysrael e per los peccats de  
Lv 16,34  per los fills de Ysrael e per  los peccats de aquells una vegada l’ayn.  
Lv 17,2  a Aron e a sos fills e a tots  los fills de Ysrael e digues a ells:  
Lv 17,5  açò deven ofarir sacrifici e dons  los sacerdots dels fills de Ysrael, los  
Lv 17,5 los sacerdots dels fills de Ysrael,  los quals auciuran en lo camp per ço que  
Lv 17,6  al Senyor, 6 e scampen  los sacerdots la sanch sobra l’altar de  
Lv 17,12  de vós no mengerà sanch, ni encara  los estrayns qui peregrinen entra vós. 13  
Lv 18,4  de ells no caminareu. 4 Fareu  los meus juýs e los meus manaments  
Lv 18,4  caminareu. 4 Fareu los meus juýs e  los meus manaments guordareu, e per  
Lv 18,25  terra és ensutzade, de la qual yo  los lurs peccats vesitaré, que vomita los  
Lv 18,25  lurs peccats vesitaré, que vomita  los seus habitadors. 26 »Guordau les mies  
Lv 18,27  totes aquestes horribletats faeren  los conredós de la terra que foren devant  
Lv 18,30  d’enmig de son pobla. 30 »Guordau  los meus manaments. No vullau fer ço que  
Lv 19,9  enmig de son poble. 9 »Com segareu  los blats de la tua terra, no segueràs  
Lv 19,10  no colliràs, 10 ni en le tua vinya  los reÿms ne los grans cahens no’ls  
Lv 19,10  10 ni en le tua vinya los reÿms ne  los grans cahens no’ls colliràs, mas als  
Lv 19,10  mas als pobres e als palegrins  los llexaràs cullir. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,16 crims ne portador de llegotaries en  los pobles. No estaràs contra la sanch de  
Lv 19,23  portant fruyts, llevar-n’heu  los caps dels menbres; los brots qui  
Lv 19,23  -n’heu los caps dels menbres;  los brots qui broten seran inmundes a  
Lv 19,24 de aquells. 24 En lo quart ayn tots  los fruyts de aquells saran santificats  
Lv 19,25  Senyor, 25 e en lo V ayn mengereu  los fruyts ajustant los poms e fruyts que  
Lv 19,25  V ayn mengereu los fruyts ajustant  los poms e fruyts que aporten. Yo sóm lo  
Lv 19,26  adevinació ab ocells ne observareu  los sompnis, 27 ni en redó no us tolreu  
Lv 19,27 sompnis, 27 ni en redó no us tolreu  los cabells ni us reureu la barba, 28 ni  
Lv 19,37 de terra de Agipta. 37 »Servau tots  los meus manaments e tots los juýs, e feu  
Lv 19,37  tots los meus manaments e tots  los juýs, e feu tots aquells. Yo són lo  
Lv 20,27  fóceu meus. 27 »Hom o dona en  los quals ha sperit de divinació, de mort  
Lv 21,1 ells: »No s’ensutza lo sacerdot en  los morts de la sua siutat, 2 sinó  
Lv 21,2  la sua siutat, 2 sinó solament en  los conyunts de sa sanch e propinqües, ço  
Lv 21,6  e no potlluyran lo seu nom, car  los perfums del Senyor e los pans del seu  
Lv 21,6  nom, car los perfums del Senyor e  los pans del seu Déu praséntan, e per tant 
Lv 21,8  car santificat és al Déu seu 8 e  los pans del sacrifici prasenta. Sia,  
Lv 21,20  llaganyós, si haurà blanqura en  los ulls, si ha continuada gratella, si ha 
Lv 22,3  santifiquades són e que prasenten  los fills de Ysrael al Senyor en lo qual  
Lv 22,9  Yo sóm lo Senyor. 9 »Guordaran  los meus manaments que no’s sotmeten a  
Lv 22,18  a Aron e a sos fills e a tots  los fills de Ysrael. Diràs a ells: »Hom de 
Lv 22,24  lo qual haurà neletats o llevats  los botons no presentareu al Senyor, e en  
Lv 22,28  no serà sacrificade en un dia ab  los seus fruyts o fills. 29 »E si  
Lv 23,10  saguades les messes, portareu  los monolls de les spigues promeyes de les 
Lv 23,17 delmes de sèmola llevade de llevat,  los quals coureu en promeyes al Senyor. 18 
Lv 23,18  moltonets, e seran en holocaust ab  los llibamens seus en olor molt suau al  
Lv 23,32 del vespra fins al vespra guordareu  los disaptes vostres. 33 E parlà nostro  
Lv 23,37  en aquelles oblació al Senyor,  los holocausts e sacrificis e ofarenes, 38 
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Lv 23,39  dia del mes setè, quant ajustareu  los fruyts de la terra, fareu festa del  
Lv 23,43  de les cabanes, 43 perquè sàpien  los que vendran aprés de vosaltres que en  
Lv 23,43  que en cabanes fiu habitar  los fills de Ysrael com los traguí de la  
Lv 23,43 fiu habitar los fills de Ysrael com  los traguí de la terra de Agipta. Yo sóm  
Lv 24,6 la taula molt pura devant lo Senyor  los pozaràs, 7 e pozaràs sobre ells perfum 
Lv 24,10  havia de un hom agipcià entra  los fills de Ysrael, barallà’s en les  
Lv 24,23  pedres lo destrenguéran. E faéran  los fills de Ysrael axí com havia manat lo 
Lv 25,2  qual yo donaré a vosaltres, fareu  los disaptes del Senyor. 3 »Per VI ayns  
Lv 25,3 VI anys poderàs te vinya e colliràs  los seus fruyts, 4 e en lo VIIè any  
Lv 25,5  brota la terra no les culliràs, e  los reÿms de les tues promeyes no’ls  
Lv 25,10  e apellar-l’has Remició a tots  los habitadors de la tua terra, car ell és 
Lv 25,18  sóm lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu  los meus manaments e mos juýs guordau, e  
Lv 25,19  nenguna 19 e engendre a vosaltres  los seus fruyts, dels quals mengeu fins a  
Lv 25,22 e sembrareu l’ayn VIIIè e mengereu  los fruyts fins al novèn ayn; entrò a tant 
Lv 25,27  no porà trobar, 27 seran comtats  los fruyts del temps que venut ho haurà, e 
Lv 25,29  primer. 29 »Qui vendrà casa dins  los murs de la ciutat haurà llicència de  
Lv 25,30  al comprador, e poseyrà aquella e  los seus succeÿdors per a tostemps, e  
Lv 25,33  en llochs de possecions són entre  los fills de Ysrael, 34 e les viles fora  
Lv 25,46  asclaus, 46 e ab dret de haratatge  los rametreu als succeÿdors e posayr-los 
Lv 25,46  rametreu als succeÿdors e posayr- los-heu per a tostemps; e los vostros  
Lv 25,46  -los-heu per a tostemps; e  los vostros frares [*] no’ls destrengueu  
Lv 25,51 raó de lloguer; 51 e si més muntarà  los anys que romanen fins l’ayn jubileu,  
Lv 25,55 ab sos fills. 55 »Car meus són tots  los fills de Ysrael, los quals he trets de 
Lv 25,55  meus són tots los fills de Ysrael,  los quals he trets de la tera de Agipta.  
Lv 26,3  Jo sóm lo Senyor. 3 »Si en  los meus manements caminareu e ço que us  
Lv 26,4  son brotament, e de fruyts  los arbres seran complits; 5 reebrà la  
Lv 26,7  vostres llímits, 7 passaguireu  los vostros anemichs e decauran devant  
Lv 26,8  e C de vosaltres a XM, e cauran  los vostros anemichs d’espaza en  
Lv 26,14  cosa si no oirets ni fareu tots  los meus manements, 15 e meynspresareu les 
Lv 26,15  15 e meynspresareu les mies leys e  los meus juýs avilareu que no façau les  
Lv 26,16  en fratura e ardor, que consagesca  los vostros ulls e desseque les vostres  
Lv 26,16  sembrareu la sament, que per  los anemichs serà devorada; 17 posaré la  
Lv 26,18 iniquitats vostres a VII dobles per  los vostros peccats, 19 e trenquaré la  
Lv 26,20  no girminarà la terra brotament ni  los arbres no daran fruyts. 21 »Si  
Lv 26,24 e farir-vos-he VII veguades per  los vostres peccats, 25 e dresaré sobre  
Lv 26,26  que X dones quoguessen en un forn  los pans e retran aquells a pes, e  
Lv 26,32  terra. Espavantar-se-n’han  los anamichs vostros com los habitadors de 
Lv 26,32  -n’han los anamichs vostros com  los habitadors de aquella seran deperduts, 
Lv 26,34  34 »Llavors plauran a le terra  los llurs disaptes en tots los dies de la  
Lv 26,34 le terra los llurs disaptes en tots  los dies de la sua soladat, quant sereu 35 
Lv 26,35  farà sos disaptes e raposarà en  los disaptes de sa soladat, per tant con  
Lv 26,35  per tant con no ha reposat en  los vostres disaptes quant habitàveu en  
Lv 26,36  quant habitàveu en aquella. 36 »E  los que de vosaltres romandran donaran  
Lv 26,36  romandran donaran pahor en  los coratges d’ells en les ragions dels  
Lv 26,36 ells en les ragions dels contraris;  los spaordirà lo so de la fulla volant, e  
Lv 26,36  Cauran nengú no persaguint- los 37 e decauran cascú desobre sos frares 
Lv 26,39  en la terra de sos anemichs, e per  los peccats de lurs pares e seus seran  
Lv 26,40  llurs malvestats e de sos mals, ab  los quals se són capgirats e llunyats de  
Lv 26,43  lexada per ells conplaurà a ci en  los disaptes seus sofarint soladat per  
Lv 26,43  per ells; e pregaran ells per  los lurs peccats per tant com hauran  
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Lv 26,43  per tant com hauran meynspresat  los meus juýs, e les mies lleys hauran  
Lv 26,45  de la mia amistanse primera quant  los traguí de la terra de Agipta en  
Lv 26,45  Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests són  los manaments e juýs e lleys les quals  
Lv 26,45  donà lo Senyor entra si e entra  los fills de Ysrael en lo mont de Sinaý  
Lv 27,18  lo sacerdot la picúnia segons  los ayns que restats són al compte fins al 
Lv 27,31  31 E si algú volrà rembra  los seus delmes, anadir-hi-ha la  
Lv 27,32  la quinta part de aquells. 32 Tots  los delmes dels bous e de ovelles e de  
Lv 27,34  e no serà ramut. 34 Aquests són  los manaments que ha manat lo Senyor a  
Ex 16,35  a rreservar en lo tebernacle. 35  Los fills de Ysrael menyaren la magne per  
Ex 29,33  santifícan la oferta de lurs mans.  Los estrayns no’n manyaran de ço, car  
Lv 8,27  lliurà a Aron e a sos fills.  Los quals com ho haguessen alçat devant  
Lv 19,3 3 »Cadescú la mara e son para tema.  »Los meus disaptes guordau. Yo sóm lo  
Lv 19,30  la terra e sia purificat. 30  »Los meus disaptes observau e temeu lo meu 
Lv 25,53  restant dels ayns al comprador. 53  Los que abans serví ab lo lloguer ne  
Lv 27,26  posada, lo sicla val XX malles. 26  »Los primogènits que al Senyor pertanyen  
Ex 3,7  rahó de la duresa de aquells qui  ·ls opremien en les lurs obres. 8 E yo sé  
Ex 3,8  dolor, e çó devallat per rahó que  ·ls desliura de la mà dels egepcians, e  
Ex 5,8 lenya; 8 e ajustats sobra ells e no  ·ls aminvets res del treball, ne’ls  
Ex 5,8 no’ls aminvets res del treball, ne  ·ls llexets vaguar; e puys cridaran dient: 
Ex 11,2  e les fembres a lurs veÿnes, que  ·ls presten aÿnes d’or e de argent, 3 cor 
Ex 12,39  demoransa ne pogueren aÿnar ço que  ·ls era master. 40 Le estade que’ls fills 
Ex 12,40  ’ls era master. 40 Le estade que  ·ls fills de Ysrael faeren en Agipta fou  
Ex 13,5  los quals jurà a vostres pares que  ·ls donaria aquí terra fluent de llet e de 
Ex 13,17  jaquit lo poble, nostre Senyor no  ·ls menà per la carrera dels falisteus,  
Ex 13,17  per la carrera dels falisteus, qui  ·ls era dret pasatge, que per ventura no  
Ex 13,17 per ventura no’s panadís Farahó si  ·ls vaés, e que no’s llevàs contra ells a 
Ex 13,17  llevàs contra ells a batalle e que  ·ls ratornàs en Agipte, 18 mas menà’ls  
Ex 13,21  en una colona de foch, per ço que  ·ls mostràs la via cascun temps. 22 No’s  
Ex 14,13  vets, null temps d’equí avant no  ·ls veurets entrò enpertostemps, 14 car  
Ex 14,28  cavallaria e la host de Farahó qui  ·ls perseguia, e aquí neguaren en la mar,  
Ex 15,9  de la mar. 9 L’anemich dix: «Yo  ·ls persaguiré e’ls pendré e’ls  
Ex 15,9  anemich dix: «Yo’ls persaguiré e  ·ls pendré e’ls depertiré lurs armes, e  
Ex 15,9  «Yo’ls persaguiré e’ls pendré e  ·ls depertiré lurs armes, e la mia ànima  
Ex 15,17  tu has remut. 17 Tu los metràs e  ·ls plantaràs en lo munt de la tua  
Ex 16,4  mester aquell dia, per ço que yo  ·ls asayg si algú yrà en ma ley o no. 5 E  
Ex 17,4  faré de aquest poble, cor si no  ·ls era per un poch allapidar- m’hían?  
Ex 19,23  cor tu has a ells testimoniayat e  ·ls has asquivats dient: “Posa térmens  
Ex 19,24  per ço que per ventura yo no  ·ls aucia. 25 E devallà Moysèn al poble e  
Ex 20,5  »No adoraràs ni soplicaràs ells ni  ·ls colràs, cor yo sóm lo Senyor ton Déu,  
Ex 21,26 los leix anar franchs per l’uy que  ·ls haurà tret; 27 e si trencarà dent de  
Ex 22,23 nouràs a vídua ne pobill, 23 cor si  ·ls nouràs crideran a mi, e yo oiré la  
Ex 24,12  manements que escriví per ço que  ·ls ensenyas als fills de Ysrael. 13 E  
Ex 33,2  per ço que gite’n los cananeus e  ·ls amoreus e’ls heteus e’ls faritzeus e 
Ex 33,2  ’n los cananeus e’ls amoreus e  ·ls heteus e’ls faritzeus e’ls eveus e  
Ex 33,2  e’ls amoreus e’ls heteus e  ·ls faritzeus e’ls eveus e’ls gebuseus,  
Ex 33,2  e’ls heteus e’ls faritzeus e  ·ls eveus e’ls gebuseus, 3 e entres en  
Ex 33,2  e’ls faritzeus e’ls eveus e  ·ls gebuseus, 3 e entres en terra fluent  
Ex 33,12  enviaràs ab mi. E tu diguist que  ·ls ma faràs a saber per nom, e he trobade 
Ex 34,11  devant la tua faç los amoreus e  ·ls cananeus e los heteus e’ls faritzeus  
Ex 34,11  e’ls cananeus e los heteus e  ·ls faritzeus e los eveus e los gebuseus.  
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Ex 36,4  qual cosa los maestres, vahent que  ·ls dons muntiplicaven, venguéran 5 a  
Lv 19,10  los reÿms ne los grans cahens no  ·ls colliràs, mas als pobres e als  
Lv 24,9 seran de Aron e de sos fills perquè  ·ls mengen en lloch sant, car sant dels  
Lv 25,5 e los reÿms de les tues promeyes no  ·ls colliràs, car ayn del rapòs de la  
Lv 25,42  pares, 42 car mos esclaus són, yo  ·ls he tret de la terra de Agipta, no  
Lv 25,46  e los vostros frares [*] no  ·ls destrengueu per potènsia. 47 »Si’s  
Lv 26,44  la terra batallívol, totalment no  ·ls meynspresaré ni axí poch no’ls  
Lv 26,44  no’ls meynspresaré ni axí poch no  ·ls avorriré perquè de tot sien destroÿts  
Lv 27,26  que al Senyor pertanyen nengú no  ·ls pot santifiquar ni votar: vulles bou,  
Ex 2,25  los fills de Yraell e desliurà  ’ls. 3,Tit Capítol III 1 E Moysès gordava  
Ex 10,19  e llevà’n los llegosts e gità  ’ls tots en la Mar Roya, axí que no’n  
Ex 12,39  cor no’s poch levar, car covenie  ’ls axir de Agipte, e no pogueren fer  
Ex 13,18 ·ls ratornàs en Agipte, 18 mas menà  ’ls per la via del desert que és prop de  
Ex 14,20  era la nuu tenabroza e inlluminave  ’ls de nit, axí que entra ells tota la nit 
Ex 32,31  han fet a ells déu d’or. Perdona  ’ls aquesta arrada. 32 E si no hu vols  
Lv 8,13  fills d’ell foren oferts, vestí  ’ls de guonelles de lli e senyí a ells  
Lv 8,24  ariet que havia degollat, e toquà  ’ls en lo estrem de la orella e lo polze  
Lv 9,22  les mans devant lo poble e banaý  ’ls. E com hach axí complit les ofertes  
Ex 10,23  habitaven los fills de Ysrael era  lum. 24 E Farahó apellà Moysèn e Aron e  
Ex 35,14 proposició, 14 e lo canelobra de la  luminària [*], 15 e la ara del perfum [*]  
Ex 35,28  bé odorants, e oli a ops de la  luminària, e aprés a preparar los ungüents 
Ex 1,14 ab tot servey en lo camp e en tota  lur obra servien ells ab duresa de cor. 15 
Ex 1,16  infants a les juÿes en temps de  lur parir, si serà l’infant mascla ociets 
Ex 2,11  Moysèn, axí a sos frares e viu  lur aflicció. E havia un homa agepcià qui  
Ex 2,16 les picas per abeurar lo bestiar de  lur para. 17 E sobrevengueren los pastors  
Ex 2,18  elles foren tornades a Ragel, para  lur, ell los dix: –Per què us sou cuytades 
Ex 2,23  havien en la obra, e cridaren. E  lur crit muntà a nostro Senyor per lur  
Ex 2,23  lur crit muntà a nostro Senyor per  lur servey. 24 E oý Déu lo lur gemeguament 
Ex 2,24  per lur servey. 24 E oý Déu lo  lur gemeguament e remembrà’s de la  
Ex 3,7  del meu pobla en Agipta, e oý la  lur clamor per rahó de la duresa de  
Ex 3,8  en les lurs obres. 8 E yo sé la  lur dolor, e çó devallat per rahó que’ls  
Ex 4,31  de Yraell e que havia guordade la  lur aflicció, e encorbaren-ce e  
Ex 6,9  oïren ell per rahó del treball de  lur esparit e per la obra dura. 10 E perlà 
Ex 8,8  anar lo seu poble per sacrificar  lur Déu. 9 E dix Moysèn a Farahó: –Tu  
Ex 10,6  ne los pares de ells, del dia de  lur esser sobra la terra tro al dia  
Ex 12,34  ’n lo poble, abans que llevàs, la  lur pascha lligade ab draps sobre lurs  
Ex 14,27  les aygües [*]. 27 [*] en  lur loch. E los agepcians volgueren fogir, 
Ex 28,42  a ells braguers de lli per cobrir  lur carn de lur verguonya, e de lurs  
Ex 28,42  de lli per cobrir lur carn de  lur verguonya, e de lurs llonbles entrò a  
Ex 30,12 la suma dels fills de Ysrael entorn  lur nombra, daran cascú preu per les sues  
Ex 30,28 les universes coses que pertanyen a  lur coltivament. 29 E santifiquaràs totes  
Ex 31,10  sos fills per ço que servèsquan en  lur ofici en les coses segrades, 11 e lo  
Ex 33,6 tu. 6 E posaren los fills de Ysrael  lur ornament en lo mont de Horep. 7 E  
Ex 35,21  ço que era master ne nesseçari a  lur coltivament ni a les santes  
Ex 35,26 pèlls de cabres; tot açò faeren per  lur pròpria voluntat. 27 E la multidut  
Lv 3,1  deguolladura de pasificament serà  lur do, axí com de bous, aquell que  
Lv 3,12  Senyor. 12 »E si serà cabra la  lur oferta e offarran aquella a nostra  
Lv 7,33  sèu; e los fills de Aron hauran en  lur part la cama dreta. 34 E lo pits de la 
Lv 13,32 sia esclatada e los cabels seran en  lur color e lo lloch de la plaga agual en  
Lv 14,37  la plaga verda o vermella e la  lur visió dejús la paret, 38 axirà lo  
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Lv 20,17 l’altre han demostrada, e portaran  lur iniquitat. 18 »Qui perticiparà ab  
Lv 20,27  ab pedres sien alepidats; la sanch  lur sobre ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1  
Ex 3,7  de aquells qui’ls opremien en les  lurs obres. 8 E yo sé la lur dolor, e çó  
Ex 5,4  e Aron sou curosos del poble e de  lurs obres? Anats fer vostros fets! 5 E  
Ex 6,16  aquests són los fills de Lleví per  lurs cognisions: Guersson e Caad i Merarí. 
Ex 6,17 de Lleví, foren: Llebim e Semeý per  lurs cognisions. 18 E los fills de Caad,  
Ex 6,26  Yraell de la terra de Agipta sobre  lurs hosts, 27 e aquests són aquells qui  
Ex 7,11  e faheren allò matex per  lurs encantamens [*], 12 e gitaren cascú  
Ex 7,22  los encantadors dels agipcians ab  lurs encantaments, e fo enduraÿt lo cor de 
Ex 8,18  faheren atratal los encantadors ab  lurs encantasions per ço que aduguessen  
Ex 9,20  menà a sos serfs que fecen dezar  lurs serfs e lus bestiàs per cases, 21 e  
Ex 9,21  de nostre Senyor Déu llexaren  lurs serfs e lus bestiars en lurs camps.  
Ex 9,21  lurs serfs e lus bestiars en  lurs camps. 22 E dix Déu a Moysèn: –Stin  
Ex 11,2 cascú ab son amich, e les fembres a  lurs veÿnes, que’ls presten aÿnes d’or e 
Ex 12,3 cascú de vós per casade un anyell a  lurs cases, 4 e si algú serà menor en  
Ex 12,34  lur pascha lligade ab draps sobre  lurs muscles. 35 E faeren los fills de  
Ex 12,42  hòmens dels fills de Ysrael en les  lurs generacions. 43 E dix Déu a Moysèn e  
Ex 15,9  e’ls pendré e’ls depertiré  lurs armes, e la mia ànima serà  
Ex 16,21  aytant con na havien master a  lurs obs, e con se llevave lo sol, fonie  
Ex 19,10  a ells vuy e demà, e llaven  lurs vestedures, 11 e sien aperallats en  
Ex 19,14  aquell. E com hagueren llevades  lurs vestedures, 15 dix a ells: –Estats  
Ex 23,32  ab ells dengun fermament, ne ab  lurs déus; 33 ne no habitaran en la tua  
Ex 23,33  peccar en mi; cor si serveix als  lurs déus, sertament a tu serà en  
Ex 25,36 asta del canalobra, 36 llurs poms e  lurs astes de ella seran tots de fin aur  
Ex 26,25  25 E seran ensemps VIII taules, e  lurs colones de argent seran XVI, IIs per  
Ex 26,29  aquestes posts cobriràs d’or, e  lurs anells faràs d’or, per los quals les 
Ex 27,11  XX colones, e XX pilars d’eram, e  lurs conyunyiments d’argent. 12 E en lo  
Ex 27,17  entorn seran vestides d’argent, e  lurs capitells, d’argent, e lurs pilars,  
Ex 27,17  e lurs capitells, d’argent, e  lurs pilars, que són axí con a fonaments,  
Ex 28,42  lur carn de lur verguonya, e de  lurs llonbles entrò a les cuxes. 43 E  
Ex 29,15  moltons, e Aron e sos fills posen  lurs mans sobre lo cap de aquell, 16 e  
Ex 29,20  la dreta, e sobre lo polze dret de  lurs mans, e sobra lo polze dret de lurs  
Ex 29,20 lurs mans, e sobra lo polze dret de  lurs peus, e lo romanent de la sanch  
Ex 29,21  e desobra sos fills e desobra  lurs vestiments, e seran consegrats ells e 
Ex 29,21  e seran consegrats ells e  lurs vestedures. 22 »E pendràs lo grex del 
Ex 29,33  e qua santifícan la oferta de  lurs mans. Los estrayns no’n manyaran de  
Ex 29,36  peccat oferràs per sengles dies a  lurs pardonaments, e mundaràs l’altar com 
Ex 31,16  lo disapte e colguen aquell en  lurs generacions; açò és covinensa  
Ex 32,4  orelleres a Aron. 4 E pres-ho de  lurs mans e gità-hu en la fornal, e féu  
Ex 34,13  13 mas destroviràs llurs ares e  lurs ymatges [*]. 14 »E no vulles adorar  
Ex 34,15  déus, cor si forniquaves ab los  lurs déus e adoraves les ymatges de  
Ex 35,18  e les estaques de la cort e  lurs cordes, 19 e los draps del lli a  
Ex 37,9  sumitat de la claustra, 9 stanent  lurs ales a amunt cobrín ab lurs ales la  
Ex 37,9 stanent lurs ales a amunt cobrín ab  lurs ales la claustra, raguordant la un a  
Ex 38,10  colzes, 10 e XX colones de aram ab  lurs fonaments, e los caps de les colones  
Ex 38,12  de L colzes, e X colones ab  lurs fonaments de aram, e los caps de les  
Ex 38,19  les altres coses de la tenda. 19 E  lurs colones foren IIII, e lurs fonaments  
Ex 38,19  19 E lurs colones foren IIII, e  lurs fonaments IIII, e lurs fonaments e  
Ex 38,19  IIII, e lurs fonaments IIII, e  lurs fonaments e lurs capitells [*] éran  
Ex 38,19  fonaments IIII, e lurs fonaments e  lurs capitells [*] éran de argent, lurs  
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Ex 38,19  lurs capitells [*] éran de argent,  lurs fonaments éran de aram, 20 e totes  
Ex 39,26  de lli tortís, 26 e corones ab  lurs corns [*], 27 e bragues a cascú d’  
Lv 2,12  d’equelles ofertes offarrets e  lurs dons, e [*] sien compostes sobra l’  
Lv 8,30  aquell e sobre llurs fills e sobre  lurs vestiments. 31 E com hach santificats 
Lv 8,31  31 E com hach santificats ells e  lurs vestiments, manà a ells dient: –Coets 
Lv 10,5  -los axí com jeyen, vestits ab  lurs guonelles de lli, e gitaren-los  
Lv 11,29  e furó e cascun de aquests segons  lurs genus, 30 e dregó e serguentana e  
Lv 16,16  de Ysrael e de llurs colpes e de  lurs peccats, e segons tot açò ferà en lo  
Lv 18,25  és ensutzade, de la qual yo los  lurs peccats vesitaré, que vomita los seus 
Lv 26,39  romandran, entresquar-s’han en  lurs malvestats en la terra de sos  
Lv 26,39  sos anemichs, e per los peccats de  lurs pares e seus seran aflagits, 40 entrò 
Lv 26,43  per ells; e pregaran ells per los  lurs peccats per tant com hauran  
Ex 6,25  de les companyes dels llevins e  lus parentats. 26 Aquest és Aron e Moysèn, 
Ex 9,20  serfs que fecen dezar lurs serfs e  lus bestiàs per cases, 21 e aquells qui  
Ex 9,21  Senyor Déu llexaren lurs serfs e  lus bestiars en lurs camps. 22 E dix Déu a 
Ex 25,20  se reguart en l’escampament de  lus ales, e que cobren l’oratori, e la  
Ex 2,4  del flum. 4 E estech sa germane de  luyn per saber què seria fet d’ell. 5 E  
Ex 8,28  enperò que no us na anets pus  luyn, e pregats per mi. 29 E dix Moysèn:  
Ex 24,11 E no mès sa mà sobre aquells qui de  luyn estegueren dels fills de Ysrael. E  
Lv 27,3  Si serà mascla de XX ayns fins als  LX ayns, donarà L sicles de argent a le  
Lv 27,7  V sicles; per la fembra, III. 7 Lo  LXè ayn lo mascla d’equí avant donarà XV  
Lv 12,5  de les sues mèstrues, e estarà  LXVI dies en la sanch de la sua  
Ex 15,27  Helim, on ha XII fonts de aygües e  LXX palmes, e posaren aquí sobre les  
Ex 24,1  Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú e  LXX vells de Ysrael, e adoraràs de lluyn.  
Ex 24,9  Moysèn e Aron e Nedap e Nebiú e  LXX dels vells de Ysrael, 10 e veren lo  
Ex 38,29  d’argent. 29 E foren-hi oferts  LXXIIMª e CCCC quintàs de aram, 30 del  
Ex 1,5 que hy entraren de la cuxa de Jacob  LXXV ànimes. E Josep ya era en Agipta. 6 E 
Ex 7,7  los menà Déu. 7 Era Moysèn home de  LXXX anys e Aron de LXXXIII con perlaren a 
Ex 7,7  Moysèn home de LXXX anys e Aron de  LXXXIII con perlaren a Farahó. 8 E dix Déu 
Ex 6,12  –Vet que los fills de Yraell no  ·m volen oir; e donchs, com ma oirà  
Ex 18,4  de mon para, tu est mon ajudedor e  ·m desliurest del coltell de Farahó.» 5 E  
Ex 33,19  e faré misericòrdia a’quell qui  ·m plaurà. 20 E altra vegada dix: –Tu no  
Ex 2,9  –Prin aquest infant e nodrex-lo  ’m, e yo lloguar-te-n’he. E pres-lo 
Ex 4,10 Déu: –Prec-ta, mon Senyor, que no  m’hi tremates, car yo no sóm bell perler, 
Ex 6,1  què faré a Farahó, car ab mà fort  m’enmenaré ells, e ab mà poderosa gitaré  
Ex 7,16  ell: “Lo Senyor, Déu dels hebreus,  m’ha tremàs a tu dient: Llexa anar lo meu 
Ex 17,4 no’ls era per un poch allapidar-  m’hían? 5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyte’t e 
Ex 19,9  tu en una calige de nuu per ço que  m’oja perlar lo poble en tu e que creguen 
Lv 26,27 »E si enquare per aquestes coses no  m’ohirets e caminareu contra mi, 28 yo  
Lv 26,42  malvestats llurs, 42 e ramenbrar- m’he de la amistansa e pacte que fermí ab 
Lv 26,45  Déu de ells, 45 e ramenbrar- m’he de la mia amistanse primera quant  
Ex 2,9  la filla de Farahó: –Guarde’l- ma bé, 10 cor ell ha la mia adobció en  
Ex 2,14 ne jutge sobre nós? ¿Donchs, vols- ma tu auciure axí com auciest hir lo  
Ex 3,13  a ells: “Lo Déu de vostres pares  ma tremat a vós”; e si dien a mi: “Com és  
Ex 3,14  a ells fills de Yraell: “Qui és  ma tremat a vós”. 15 E dix Déu altra  
Ex 3,15  “Lo Senyor Déu de vostres pares  ma tremat a vós, Déu de Abram e de Ysach e 
Ex 3,16  lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob  ma tremat a vós dient: Vezitant vesita a  
Ex 6,12  no’m volen oir; e donchs, com  ma oirà Farahó? Guorda con yo són ab los  
Ex 6,30  són en llavis no sircuncizos. ¿Com  ma oyrà Farahó? 7,Tit  1 Dix Déu a Moysèn: 
Ex 9,16 açò yo t’he pozat, que mostra a tu  ma forteleza e que sia racomtat lo meu nom 
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Ex 11,8  serfs a mi –dix Faraó– e adoreu- ma dient: “Ix tu e tot lo poble qui és  
Ex 13,8  dia que féu nostre Senyor a mi com  ma tragué de Agipte.” 9 E serà quaix  
Ex 16,4  ço que yo’ls asayg si algú yrà en  ma ley o no. 5 E en lo dia VI collían-ne 
Ex 21,5  lo serf: “Yo am nostre senyor e  ma muller e mos infants, e no vull axir  
Ex 29,43  de Ysrael e santificarà altar en  ma glòria. 44 E santificaré al tebernacla  
Ex 33,12  ab mi. E tu diguist que’ls  ma faràs a saber per nom, e he trobade  
Lv 26,42  e de Abram, de la terra de sert  ma menbraré, 43 la qual com serà lexada  
Ex 38,28  de C quintàs, [*] cascú. 28 E de  Mª e DCCLXXV foren fets los caps de les  
Ex 2,22  mon ajudador e desliurà a mi de la  mà de Farahó.» 23 E aprés molt de temps,  
Ex 3,8  per rahó que’ls desliura de la  mà dels egepcians, e aportar-los-he de 
Ex 3,19  per ço que us na anets sinó per  mà poderoza. 20 E yo mostraré a ell la mia 
Ex 3,20  20 E yo mostraré a ell la mia  mà, e percudiré a Agipta an totes les mies 
Ex 4,2  a ell: –Què és açò que tens en la  mà tua? E ell respòs: –Verga. 3 E dix  
Ex 4,4  ella. 4 E dix Déu: –Sten la tua  mà e pren-la per la coha. E estès la mà  
Ex 4,4 e pren-la per la coha. E estès la  mà e pres-la, e mantinent tornà verga. 5 
Ex 4,6 altre vegade nostre Senyor: –Mit te  mà en ton si. E com le hy hach meza, trach 
Ex 4,7  a neu. 7 E dix-li Déu: –Torna la  mà en ton si. E tornà-le-hy e trach- 
Ex 4,20  portant la verga de Déu en la  mà. 21 E dix Déu a Moysèn: –Com t’  
Ex 4,21  mostrats e que he posats en la tua  mà, e faràs aquells devant Farahó. E yo  
Ex 5,21  cor vós havets mès coltell en sa  mà per ociura nós. 22 E retornà Moysèn a  
Ex 6,1  veuràs què faré a Farahó, car ab  mà fort m’enmenaré ells, e ab mà poderosa 
Ex 6,1  ab mà fort m’enmenaré ells, e ab  mà poderosa gitaré ells de la terra sua. 2 
Ex 6,8 terra sobra la qual yo llevé la mia  mà per ço que donàs ella a Abram, Ysach e  
Ex 7,5  yo sóm Senyor, qui estendré la mia  mà sobre Agipte e trauré los fills de  
Ex 7,15  tornà colobra porteràs en la tua  mà, 16 e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu dels 
Ex 7,17 yo fir ab la verga qui és en la mia  mà les aygües del flum, e torneran en  
Ex 7,19  Aron: Prin la verga e stin la tua  mà sobre les aygües de Agipte e sobra los  
Ex 8,5  –Digues a Aron: “Stin la tua  mà sobre los flums, e encare sobre los  
Ex 8,6  la terra de Agipta.” 6 E stès la  mà Aron sobre les aygües de Agipte, e  
Ex 8,16  a Aron e digues-li: “Stin la tua  mà e percut la polç de la terra, e seran  
Ex 8,17 17 E féu-ho axí, cor stès Aron se  mà tenent la sua verga, e ferí la polç de  
Ex 9,3  los tendràs, 3 vet que la mia  mà serà sobre los teus camps, e serà gran  
Ex 9,15  terra. 15 E ara yo estendré la mia  mà, e farré a tu e a ton pobla de  
Ex 9,22 22 E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua  mà devers lo cel per ço que sia padruscade 
Ex 10,12 12 E dix Déu a Moyèn: –Estín la tua  mà sobra la terra de Agipta, a les  
Ex 10,21  Senyor a Moysèn: –Estín la tua  mà vers lo cel, e seran tenebres sobra  
Ex 13,3 Agipte, de case de servitut, cor ab  mà fort vos n’ha trets Déu de aquest loch 
Ex 13,9  9 E serà quaix senyal en la tua  mà e quaix ramenbranse devant tos ulls,  
Ex 13,9  temps en la tua bocha, cor ab fort  mà tregué a tu nostre Senyor de Agipte. 10 
Ex 13,14 és açò?”, tu respondràs a ells: “En  mà fort nos tragué nostre Senyor de terra  
Ex 13,16  16 E serà quaix senyal sobre te  mà, e quax senyal de ramenbrament entre  
Ex 13,16  entre tos ulls, de açò que ab  mà fort te tregué nostre Senyor de Agipte. 
Ex 14,8  de Ysrael; e aquells éran axits ab  mà alte. 9 E com los perseguien los  
Ex 14,16  lleva la tua verga, e stin la tua  mà sobre la mar, e depertir-s’ha  
Ex 14,21  21 E com Muysèn estenés la  mà sobre la mar, menà Déu lo vent fort  
Ex 14,26 26 E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua  mà sobre la mar, e retornaran les aygües  
Ex 14,30  Senyor en aquell dia Ysrael de la  mà dels egepcians, 31 e vaheren los  
Ex 14,31  los fills de Ysrael que ab gran  mà los havia Déu conbatuts contra aquells. 
Ex 15,9  Yo trauré lo meu coltell e la mia  mà los auciurà.» 10 Senyor, lo teu  
Ex 15,12  maravelles? 12 Estanits la tua  mà, e la terra los ha devorats. 13 Tu  
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Ex 15,20  sor de Aron, lo temboret en la  mà, e profetitzà. E axiren totes les  
Ex 16,3  –Més amàrem esser morts per la  mà de nostre Senyor en la terra de Agipte, 
Ex 17,5  vells de Ysrael, e aporte en te  mà te verga ab la qual farist lo flum e  
Ex 17,11 mans, Irael vensia, e com bexave la  mà, Amalech sobrave. 12 E les mans de  
Ex 17,16  dient 16 que solament la  mà de Déu l’havia desliurat, e la batalla 
Ex 18,8  e com havia gitats ells de la  mà de Farahó e dels agipcians per amor de  
Ex 18,9  e com los havia desliurats de la  mà dels agipcians, 10 e dix: –Beneÿt sia  
Ex 18,10  Senyor qui us ha desliurats de la  mà dels agipcians e de la mà de Farahó, e  
Ex 18,10  de la mà dels agipcians e de la  mà de Farahó, e qui ha gitat lo seu poble  
Ex 19,13  de mort.” 13 No toquen a ell ab la  mà, cor ab pedres serà allapidat e ab  
Ex 21,16 e vendrà aquell e serà trobat en sa  mà, de mort muyra. 17 [*] 18 »E com alguns 
Ex 21,20  sa serva ab verga e morrà dejús sa  mà, digna serà de crim; 21 mas si  
Ex 21,24  24 ull per ull, dent per dent,  mà per mà, peu per peu, 25 cremament per  
Ex 21,24  ull per ull, dent per dent, mà per  mà, peu per peu, 25 cremament per  
Ex 22,8  al jutge e jurerà que no mès sa  mà en açò de son companyó 9 e sobre cosa  
Ex 22,11  enmig d’ells que ell no estès la  mà en la cosa de son proïsma, e lo Senyor  
Ex 24,11  cel com és sarè. 11 E no mès sa  mà sobre aquells qui de luyn estegueren  
Ex 32,11  de Agipta, ab gran forteleza, ab  mà fort e poderosa? 12 ¿E diran los  
Ex 32,15  les IIs taules del testimoni en la  mà, escrites de cascuna part 16 e fetes de 
Ex 32,16  nostra Senyor; éran escrites de la  mà de nostra Senyor. 17 E oý Jozuè lo  
Ex 33,23  que trespàs, 23 e pendré la mia  mà, e veuràs la part derrera de mi, mas la 
Ex 35,29  que havia manada nostre Senyor per  mà de Moysèn, e tots los fills de Ysrael  
Ex 38,21  en les peraules dels llevins, per  mà de Lichamar, fill de Aron, sacerdot, 22 
Lv 1,4  ell a nostre Senyor; 4 e posarà la  mà sobra lo holocaust, desobra lo seu cap, 
Lv 3,2  devant nostre Senyor, 2 e pos la  mà sobra lo cap del seu sacrifici, e  
Lv 3,8  devant nostre Senyor, 8 posen la  mà sobra llur sacrifici, ço és, en lo cap  
Lv 3,13  a nostra Senyor, 13 pos la sua  mà sobra lo cap de aquella e deguolla en  
Lv 4,4  devant lo Senyor e posarà la sua  mà sobre lo cap de aquell e deguollarà  
Lv 4,24  que sia net, 24 e posa la sua  mà sobra lo cap de aquell, e puys deguoll  
Lv 4,29  ofira una cabra nèdea, 29 e pos la  mà sobra lo cap de sa oferena la qual és  
Lv 4,33 que aportarà sia nàdea, 33 e pos la  mà sobra lo cap de aquella e deguolla-la 
Lv 7,30  sacrifici [*]. 30 Tenent en la sua  mà lo sèu e’n l’altra lo pits, devant la 
Lv 7,32  e dels fills de aquell. 32 E la  mà dreta del sacrifici pasificable serà en 
Lv 8,23  part de aquella e lo polze de la  mà destra e senblantment en los peus. 24 E 
Lv 10,11  fus que ha parlat Déu a ells per  mà de Moysèn 12 E parlà Moysèn a Aron, e a 
Lv 14,14  mundat, e sobre lo polze de la  mà e del peu de la part dreta de aquell,  
Lv 14,17 Déu, 17 e l’oli que romandrà en la  mà buydarà sobre l’estrem de la orella  
Lv 14,17  és mundat e sobra lo polze de la  mà e del peu dret, e sobra la sanch qui és 
Lv 14,25  mundat e sobra lo polze dret de la  mà e del peu. 26 E pendrà lo prevera de l’ 
Lv 14,26 sister e pozar-n’ha sobra la sua  mà sinestra, 27 e benyar-hi-ha lo seu  
Lv 14,28 de aquell e lo polze dret de la sua  mà e del peu atrecí en lo lloch de la  
Lv 14,29 romanent de l’oli qui és en la sua  mà sinestra git sobra lo cap del purificat 
Lv 16,12  brazes de l’altar, e tanent en la  mà meta-hy timiama e ensens, e entra  
Lv 16,21  lo cabrit viu. 21 E posade cascuna  mà sobre lo cap de aquell, confesarà totes 
Lv 16,21  -lo-n’ha al desert per la  mà de algun hom, 22 e portar-se-n’ha  
Lv 16,32  serà en lo qual haurà untade le  mà per ço que servesqua axí com a secerdot 
Lv 21,19  si haurà tranquada la cama o la  mà, 20 si serà geparut, si serà llaganyós, 
Lv 22,25  nenguna manera no façats. 25 De la  mà de l’estranger no presentareu pans al  
Lv 25,28  sua. 28 E si no hu trobarà la sua  mà, ço és, lo preu per rembra, haurà lo  
Lv 25,47  ’s raforcerà devers vosaltres la  mà de l’estranger e del palagrí, e,  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

591 
 

Lv 26,45  Ysrael en lo mont de Sinaý per la  mà de Moysèn. 27,Tit Capítol XXVII 1 E  
Ex 14,2  la ragió de Fiayrot, qui és entre  Maachdell e la mar, contre Beelcefon, e  
Ex 1,10 ço que per ventura no montiplicacen  mace, e que s’escomoguéssan contra nós e  
Ex 2,8  8 E ella dix: –Vé. Anà tentost la  macipa, e apellà la mara de aquell. 9 A la 
Ex 12,5  5 E serà l’enyell mascle, sens  màcula e tenrre, e pendrets ell dels  
Lv 13,39  sàpia que no és llepra mas  màcula color blanque e l’home és munda.  
Lv 13,49  pell [*], 49 si d’alba o roge  màcula serà ensutzada, per llepra serà  
Lv 14,56 en sanadures o en rotura de carn de  màcula lluent e de diverses colós d’  
Lv 21,17  tua sament per companyes qui haurà  màcula, no presenta pa al seu Déu 18 ni s’ 
Lv 21,21  serà tranquat, 21 nengú qui haurà  màcula de la sament da Aron no s’acosta a 
Lv 21,23  no entra ni s’acost a le are, car  màcula ha e ensutzar no deu lo santuari  
Lv 22,19  sia per vosaltres. Mascla sens  màcula serà dels bous o de ovelles o de  
Lv 22,20  o de ovelles o de cabres; 20 si  màcula haurà, no la presenten ni serà  
Lv 22,21  axí de bous com de ovelles, sens  màcula la presentarà que acceptable sia;  
Lv 22,21  que acceptable sia; nenguna  màcula no serà en ell. 22 Si serà orp, si  
Lv 23,12  serà tellat I anyell sens  màcula, de I ayn, en holocaust del Senyor, 
Lv 23,18  ab pans VII anyells sence  màcula d’un ayn e un vadell del remat e  
Lv 22,25  que donar volrà, car corrupte és e  maculada; nenguna cosa no li pendreu. 26 E 
Lv 14,44  e per les parets són escampades  màcules, la llepra és persevarant en  
Lv 1,10  sia d’un ayn, e ofiran-lo sens  màculla, 11 e sia deguollat al llats de l’ 
Lv 9,3  e un anyell d’un ayn, e sien sens  màculla en holocaust, 4 lo bou e l’ariet  
Lv 20,11  com la dona. 11 »Qui dormirà ab sa  madastra e descobrirà la verguonya de son  
Ex 1,15  E dix lo rey de Egipta a IIs juÿes  madrines –de les quals la una havia nom  
Ex 1,20  per elles. 20 E féu Déu bé a les  madrines, e muntiplicà lo poble, e foren  
Ex 1,21  confortats. 21 E per ço con les  madrines tameren Déu, adificà a elles  
Ex 36,4  promeses. 4 Per la qual cosa los  maestres, vahent que’ls dons  
Ex 40,33  cor la nuu la cobria, e la  magestat de nostra Senyor corruscant, cor  
Ex 16,31  la case de Ysrael lo nom de aquell  magne, per ço com era quaix senblant a  
Ex 16,33  –Prin un vaxell e mit-hi aytante  magne com ne porà caber en un almut, e  
Ex 16,35  35 Los fills de Ysrael menyaren la  magne per XL anys entrò que vingueren en  
Ex 16,36  36 E lo almut ab què mesuraven la  magne era la Xª part de un ephí, ço és,  
Ex 28,33  aquell guonella, tot entorn, faràs  magranes de blau e de porpre e de color  
Ex 28,34 sobre los talabans entorn [*], 34 e  magranes d’or e cascavells d’or e les  
Ex 28,34  d’or e cascavells d’or e les  magranes atresí, e en altra tira haje  
Ex 28,34  altra tira haje cascavells d’or e  magranes atressí. 35 E vestirà aquella  
Ex 39,22  faéran sobre los talabans del pali  magranes de blau e de porpre e de color  
Ex 39,23  de or munde que posaren entra les  magranes en l’estrema part de la guonella 
Ex 39,24  24 E los cascavells d’or e les  magranes axí ordonat aportave lo bisba com 
Ex 10,10  havets dupta, ne per què pensats  mal? 11 No serà fet axí, mas anats tants  
Ex 22,28  yo sóm misericordiós. 28 »No diràs  mal de Déu ne no malayràs lo príncep del  
Ex 23,2  2 No seguiràs companye a fer  mal, ni en juýs de molts no digues  
Ex 32,12  12 ¿E diran los agipcians: “Per  mal trasch ells de nostre poder, per  
Ex 32,14  ’s nostre Senyor, e no féu lo  mal que havia perlat contra lo seu pobla.  
Ex 32,22 bé aquest pobla, que és aperallat a  mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a nós déus  
Lv 5,4  e mourà sos lavis a mantir o a  mal o a bé, e en aquell jurament afermarà  
Lv 21,9  del sacerdot si serà trobade ab  mal acta e haurà mal trectat lo nom de son 
Lv 21,9 si serà trobade ab mal acta e haurà  mal trectat lo nom de son Déu, ab flames  
Lv 27,10  mudar no’s porà per millor que lo  mal ni piyor que lo bo, la qual cosa si’s 
Lv 27,12  12 lo qual jutgerà si serà bo o  mal, e ordonarà preu, 13 lo qual preu si  
Lv 27,33  Senyor, 33 e no serà alegit bo ni  mal ni per altre serà mudat; e si algú lo  
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Ex 33,4  la via. 4 E oý lo pobla la peraula  mala aquesta, e ploraren, e no mès nengú  
Lv 5,2  e serà oblidade la sua inmundícia,  mala és e deu esser lexada. 3 »E si algú  
Lv 27,14  aquella lo sacerdot si és bona o  mala, e segons lo preu que per ell serà  
Lv 22,4  sament de Aron que serà llebrós o  malalt per flux de sament, no mengerà de  
Lv 25,35  35 »Si atendrit serà ton frara e  malalt de mans, rebràs aquell axí com  
Ex 21,18  no serà mort mas caurà en llit per  malaltia, 19 si’s llevarà e irà defora  
Ex 22,28  28 »No diràs mal de Déu ne no  malayràs lo príncep del pobble. 29 »Tots  
Lv 24,11  e com blesmàs lo nom del Senyor e  malaýs a ell, amanat fon a Moysèn. E  
Ex 8,24  axí, e venguéran mosques molt  males en la casa de Farahó e de sos serfs, 
Lv 26,6 no serà qui us despert, car llavaré  males bísties e lo coltell no pessarà  
Lv 20,9  qui santifique a vosaltres. 9 »Qui  maleyrà son para e sa mara, de mort morrà. 
Lv 20,9  mort morrà. Qui lo para e la mara  maleyrà, la sanch d’él sia sobre ell. 10  
Lv 24,15  fills de Ysrael parlaràs: »Hom qui  maleyrà lo seu Déu, porterà son peccat, 16 
Lv 19,14  envers tu fins al matí. 14 No  maleyràs lo sort ni posaràs, devant lo  
Ex 15,26  [*], yo no aportaré sobre vós la  maleza que mis en Agipte. Yo sóm lo Senyor 
Ex 32,12  tua ira, e sies aconortat sobra la  maleza de ton pobla. 13 Ramembre’t de  
Lv 19,13  ton Déu. 13 »No faràs tració ne  maleza a ton proïsma ne’l destrenyaràs  
Lv 15,32  é la lley de aquells qui han  malícia de flux de sperma, e qui són  
Lv 27,25  que serà posada, lo sicla val XX  malles. 26 »Los primogènits que al Senyor  
Lv 18,21 no donaràs que servesque a ýdola de  Maloch, ni potluyràs lo nom de ton Déu. Yo 
Lv 20,2  darà da sa sament a le ýdola de  Maloch, de mort morrà; lo poble de la  
Lv 20,3  con haurà donat de la sua sament a  Maloch e haurà ensutzat lo meu santuari e  
Lv 20,5  a ell perquè fornicassen ab  Maloch d’enmig de son pobbla. 6 »L’ànima 
Lv 26,40  de llurs malvestats e de sos  mals, ab los quals se són capgirats e  
Lv 19,35  35 »No vullau fer alguna cosa  malvada en juý, en pes just, en retgla,  
Ex 23,1  ne junyes tes mans axí que per hom  malvat digues falç testimoni. 2 No  
Ex 9,27  és just, e yo e mon poble som  malvats. 28 Pregats nostro Senyor que  
Ex 23,7  auciuràs, cor yo sóm contrari dels  malvats. 8 No pendràs dons, cor axorben  
Lv 19,8  8 porterà la sua iniquitat o  malvestat, car la cosa sante del Senyor ha 
Lv 19,15  sóm lo Senyor. 15 »No faràs ço que  malvestat és ni jutgeràs injustament. No  
Lv 20,19  descobrirà; portaran abdozos llur  malvestat. 20 »Qui participarà ab la  
Lv 22,16 16 que per ventura no sostenguen la  malvestat de son peccat com coses  
Lv 26,39  entresquar-s’han en lurs  malvestats en la terra de sos anemichs, e  
Lv 26,40  40 entrò que’s peniden de llurs  malvestats e de sos mals, ab los quals se  
Lv 26,41  llur. »E llevors pregueran per les  malvestats llurs, 42 e ramenbrar-m’he  
Lv 22,27  per VII dies serà sots la  mamella de la mara llur, e al VIIIè dia d’ 
Lv 2,9  aquell oferrà aquella, prenga lo  mamorial del sacrifici e ofire’l sobra l’ 
Ex 7,2  perlaràs totes les paraules que yo  man a tu, e Aron ton frara parlarà a  
Lv 13,54 veurà que ella no sia esclatada, 54  man que sien llevades, e si no’n pot  
Lv 14,4  la llepra que serà mundada, 4  man aquell que serà purificat que ofira  
Lv 26,3  manements caminareu e ço que us  man observareu e fareu aquells, donaré a  
Ex 16,15  de Ysrael, digueren tots ensemps:  «Man hu?», qui vol dir: «Què és açò?», cor 
Ex 16,32  –Aquesta és la paraula la qual  mana Déu: “Umplits un almut d’ell, e sia  
Lv 14,36  sia en la mia casa.” 36 Lo prevera  mana a ell que denetg totes les universes  
Lv 6,9 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 9  –Mana a Aron e a sos fills: »Aquesta és la 
Ex 1,22  Déu, adificà a elles cases. 22 E  manà Farahó a tot lo poble dient: –Qualque 
Ex 12,35  faeren los fills de Ysrael axí com  manà a ells Moysèn, cor demanaren dels  
Ex 34,32 tots los fills de Ysrael, als quals  manà tot ço que havia oït de Déu en lo  
Ex 36,1  nessaçària, axí com nostre Senyor  manà fer. 2 E com los apellàs Moysèn a  
Ex 36,6  pobla que no’ns és nesseçari. 6 E  manà Moysèn que fecen cridar per la host  
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Ex 39,1  en lo santuari, axí com  manà nostre Senyor a Moysèn. 2 [*] efot  
Ex 39,7  dels fills de Ysrael, axí con  manà nostre Senyor a Moysèn. 8 E féu lo  
Ex 39,19  ’s podia moura. E fou fet axí com  manà a ell nostre Senyor. 20 E féran una  
Ex 39,28  vermella, obra brodada, axí com  manà nostra Senyor a Moysèn. 29 E féran  
Ex 39,30  ab fill blau ab lo mitre, axí com  manà nostre Senyor a Moysèn. 31 E fou  
Ex 39,42  e per sos fills. 42 Cor tot ço que  manà nostre Senyor a Moysèn axí ho féran  
Ex 40,14 E féu Moysèn totes les coses que li  manà nostra Senyor. 15 E fo en lo primer  
Ex 40,17  de la tenda demunt, axí com  manà nostra Senyor a Moysèn. 18 E posà lo  
Ex 40,21  proposició, axí com nostre Senyor  manà a Moysèn. 22 E posà lo canalobra en  
Ex 40,25  ell perfum de bona odor, axí com  manà Déu a Moysèn. 26 E posà cubertor en  
Ex 40,30  e puyaren a l’altar, axí com  manà nostro Senyor. 31 E fonch dressat lo  
Lv 7,36  a ells en ofici de prevera, 36 que  manà a ells lo Senyor donar als fills de  
Lv 7,38  a Moysèn en lo munt de Sinaý con  manà als [*] de Ysrael que ofarisen llurs  
Lv 8,5  és la paraula que nostre Senyor  manà fer. 6 E mantinent ofarí Aron e sos  
Lv 8,31 santificats ells e lurs vestiments,  manà a ells dient: –Coets les carns fora  
Lv 8,31 són posats en lo canestell, axí com  manà a mi lo Senyor dient: “Aron e sos  
Lv 9,5  5 E aportaren totes les coses que  manà Moysèn a la porta del tabernacla, en  
Lv 9,6  Moysèn: –Aqueste és la paraula que  manà nostre Senyor: farets e aparrà a vós  
Lv 9,7  per ell e ahora per ell, axí com  manà nostre Senyor. 8 E mantinent Aron se  
Lv 9,21 Aron e alçà-ho devant Déu axí com  manà Moysèn. 22 E estès les mans devant lo 
Lv 10,7  sobre vós. E ells feren tot ço que  manà Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi 
Lv 10,15  fills en lley perdurabla, axí com  manà lo Senyor. 16 E com Moysèn serquàs  
Lv 16,34  l’ayn. E ell féu axí com Déu  manà a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E  
Lv 17,2  a ells: Aquesta és la peraula que  manà Déu dient: 3 »Qualquequal home dels  
Lv 16,2  lo foch estrayn e moriren. 2  Manà Déu a Moysèn e dix: –Parla a Aron ton 
Ex 35,29  de què fessen la obra que havia  manada nostre Senyor per mà de Moysèn, e  
Ex 5,16  és donade a nós, e la obra nos és  manade a ffer, e los teus serfs són  
Ex 12,22  22 E farets un salpasser de una  manade de hysop, e mullarets en la sanch,  
Ex 29,35  són. 35 »Totes les coses que he  manades a tu, faràs sobra Aron e sos  
Ex 31,6  fessen totes les coses que yo he  manades a tu: 7 lo tebernacla de amistance 
Ex 34,34  totes les coses que a ell éran  manades, 35 cor con veien a l’exir de  
Ex 40,4  totes aquelles coses que’t són  manades. E lo canalobra astarà ab les sues 
Lv 21,24  totes coses que a ell éran estades  manades. 22,Tit Capítol XXII 1 E parlà  
Lv 26,15 avilareu que no façau les coses que  manades són per mi, e anullareu lo meu  
Ex 1,17  nostro Senyor e no fahéran lo  manament del rey de Agipta, ans  
Lv 4,13  faent ço que és contre lo  manament de nostre Senyor, 14 e puys  
Lv 18,4  4 Fareu los meus juýs e los meus  manaments guordareu, e per aquells ireu.  
Lv 18,30  de son pobla. 30 »Guordau los meus  manaments. No vullau fer ço que féran  
Lv 19,37 de Agipta. 37 »Servau tots los meus  manaments e tots los juýs, e feu tots  
Lv 20,8 Senyor Déu vostre. 8 »E guordau mos  manaments e feu aquells. Yo sóm lo Senyor  
Lv 22,9  lo Senyor. 9 »Guordaran los meus  manaments que no’s sotmeten a peccat  
Lv 22,31  Yo són lo Senyor. 31 »Guordau mos  manaments e feu aquells. Yo sóm lo Senyor. 
Lv 25,18 Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus  manaments e mos juýs guordau, e compliu  
Lv 26,45  sóm lo Senyor Déu. Aquests són los  manaments e juýs e lleys les quals donà lo 
Lv 27,34 e no serà ramut. 34 Aquests són los  manaments que ha manat lo Senyor a Moysèn  
Ex 1,16  nom Siporà e l’altra Phuà–, 16  manant a elles: –Com vós llevarets infants 
Ex 25,22  a tu ab la claustra, 22 e aquí’t  manaré e parlaré a tu desobre la claustre, 
Ex 25,22  testament, totes les coses que yo  manaré a tu e als fills de Ysrael. 23 »E  
Ex 29,43  loch on yo parlaré a tu. 43 E aquí  manaré los fills de Ysrael e santificarà  
Ex 2,17  17 E sobrevengueren los pastors e  manasaren-les. E llevà’s Moysès e  
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Ex 1,18  que no volets fer ço que jo us he  manat, cor vós raservats los infants? 19 E 
Ex 7,10  Farahó, e faeren axí com los havia  manat Déu, e gità Aron la verga devant  
Ex 7,20  ho axí Moysèn e Aron com los havia  manat Déu, e llevà la verga e farí les  
Ex 8,27  al Senyor Déu nostre axí com ha  manat a nós. 28 E dix Farahó: –Yo llexaré  
Ex 12,28  fills de Ysrael, [*] axí com havia  manat Déu a Moysèn e a Aron. 29 E fo fet  
Ex 12,50  los fills de Ysrael axí com havia  manat Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n aquell  
Ex 34,4  lo mont de Senaý, axí com li havia  manat nostra Senyor, e portà ab si les  
Ex 34,11  11 »Observa tot ço que vuy he  manat a tu, e yo mateix gitaré devant la  
Ex 35,10  e fasa so que nostre Senyor ha  manat, 11 ço és a saber, lo tebernacla e  
Ex 38,22  de Moysèn, axí com Déu havia  manat a ell, 23 junyint a ell per companyó 
Ex 39,5  matexes colós, axí com havia  manat nostre Senyor a Moysèn. 6 E aperellà 
Ex 39,24  a Déu, axí com nostre Senyor havia  manat a Moysèn. 25 E faéran guonelles de  
Ex 39,31  fills de Ysrael tot ço que havia  manat nostre Senyor a Moysèn. 32 E  
Ex 39,43  coses éran acabades axí com havia  manat a ell nostre Senyor. Ex 40,Tit  
Ex 40,27  e sacrificis, axí com Déu havia  manat. 28 E mès lo pitxell; stech ple d’  
Lv 4,2  de tots manements que’l Senyor ha  manat que no’s facen farà qualsevolrà: 3  
Lv 8,9  en santificació, axí havia  manat a ell nostre Senyor. 10 E aportà  
Lv 8,13 e posà en ells mitra, axí com havia  manat nostre Senyor. 14 E portà un vadell  
Lv 8,17  l’albergada, axí com li havia  manat nostre Senyor. 18 E ofarí un ariet  
Lv 8,21  suau odor al Senyor, axí com havia  manat a ell. 22 E sacrificà I ariet segon  
Lv 8,29  en part sua, axí com havia  manat a ell lo Senyor. 30 E pres l’  
Lv 8,35  e siats remenbrans axí com a mi és  manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIII 1 E com  
Lv 10,1 foch astrayn, lo qual a ells no era  manat. 2 E isqué foch de nostre Senyor e  
Lv 10,13 dels sacrificis del Senyor, axí com  manat és a mi. 14 E lo pits qui és ofert e 
Lv 10,18  ella en lo santuari, axí com és  manat a mi. 19 E respòs Aron a Moysèn:  
Lv 24,23  los fills de Ysrael axí com havia  manat lo Senyor a Moysèn. 25,Tit Capítol  
Lv 27,34 34 Aquests són los manaments que ha  manat lo Senyor a Moysèn e als fills de  
Lv 24,12  en prasó fins que conaguessen què  manava lo Senyor. 13 Lo qual perlà a  
Ex 27,20  a la cort serà d’aram. 20 »E tu  mane als fills de Ysrael que aporten a tu  
Ex 31,11  Totes aquestes coses que yo  mane a tu faran. 12 E parlà nostra Senyor  
Ex 35,1 a ells: –Aquestes són les coses que  mane nostro Senyor que fassats: 2 “VI dies 
Ex 35,4  Ysrael: –Aqueste és la peraula que  mane nostre Senyor dient: 5 “Triats de vós 
Lv 24,2 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2  –Mane als fills de Ysrael que aporten a tu 
Ex 23,15  VII dies menyarets alís, axí com  mané a tu en lo temps del mes de mesces  
Ex 34,18  VII dies menyaràs l’alís, axí com  mané a tu en lo temps del mes de la spiga, 
Ex 6,13  Perlà Déu a Moysèn e Aron, e donà  manement als fills de Yraell e a Faraó,  
Ex 18,20 20 e stablex hòmens que ensenyen lo  manement de Déu, e la manera del colre, e  
Ex 38,21  que nombrats són segons lo  manement de Moysèn en les peraules dels  
Ex 38,22  Hur, del trip de Judà, complí per  manement de Moysèn, axí com Déu havia  
Lv 10,9  tabernaccla del testimoni [*], cor  manement és perdurable en les vostres  
Lv 23,14  que la presentareu al Déu vostre.  Manement és per a tostemps en vostres  
Ex 15,25  tornaren dolces. E aquí ordonà los  manements e juýs, e aquí aseyà a ells 26 e 
Ex 15,26  ço que dret és, e obeyràs los seus  manements e observes [*], yo no aportaré  
Ex 16,28  a quant no volran guardar los meus  manements ne la mia lig? 29 Veyats cor Déu 
Ex 18,23  lo ministeri de Déu, e los seus  manements poràs sostanir, e tot aquest  
Ex 20,6  qui amen mi e guórdan los meus  manements. 7 »No pendràs lo nom de Déu en  
Ex 24,12  II taules de pedra e la ley e los  manements que escriví per ço que’ls  
Lv 4,2  ignorància de sacrifici e de tots  manements que’l Senyor ha manat que no’s 
Lv 26,3 Jo sóm lo Senyor. 3 »Si en los meus  manements caminareu e ço que us man  
Lv 26,14 si no oirets ni fareu tots los meus  manements, 15 e meynspresareu les mies  
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Ex 8,24  fo corrumpude la terra per aquesta  manera de mosques. 25 E apellà Farahó  
Ex 9,28  que leix anar vós e que en nenguna  manera d’equí avant no romanguats. 29 E  
Ex 13,10  qual cosa tu guardaràs en aquesta  manera lo fur aquest en son temps, d’ayn  
Ex 18,20  ensenyen lo manement de Déu, e la  manera del colre, e la via per la qual  
Ex 25,33  e III de l’altre; 33 III pomets a  manera de nou en la una cama, e pom e flor 
Ex 25,33  e semblantment III pomets a  manera de nou en la altra cana, e pom e  
Ex 25,34  del canalobra haurà IIII poms a  manera de nous, e haurà en ells poms e  
Ex 26,4  ensemps. 4 E faràs anses, ço és, a  manera de bagues, en lo llats e en la  
Ex 26,17  ab la altre, e que en aquesta  manera se puguen ajunyir totes, 18 les  
Ex 29,7  sobra son cap, e en aquesta  manera consagraràs ell. 8 E acostar-t’  
Ex 36,14  fou fet un tabernaccla. 14 E féu a  manera de flaçades de pèlls de cabres axí  
Ex 36,36  d’or, e los fonaments †quaix a  manera de pilars feren de aram†. 37 [*] 38 
Ex 37,13 los quals posà en los IIII angles a  manera de IIII peus 14 [*] que passàs per  
Ex 37,19  E havia en cascun canó tres poms a  manera de nou, ab flos ensemps e ab liris; 
Ex 37,19 altra canó havia atressí III poms a  manera de nou, ab flos ensemps e ab  
Ex 37,20  en la cana d’él havia IIII poms a  manera de nous, ab flos e ab lliris en  
Ex 38,4  féu de aram. 4 E féu †a la ara† a  manera de arret, dejús aquesta fou atressí 
Ex 38,27  27 E foren fets C fonaments a  manera de pilars, de C quintàs, [*] cascú. 
Lv 2,14  no ofires sal. 14 »Si en altra  manera ofarràs dons de les tues promícies  
Lv 5,7  e per son peccat. 7 »En altra  manera, si no porà ofarir bestiar, ofira  
Lv 6,2  e ell emblarà aquella, o en alguna  manera la neguarà o li’n farà alguna  
Lv 7,21  pot e menyarà de aquesta matexa  manera les carns, serà tallat dels seus  
Lv 8,26  pa meyns de llevat e una besteza a  manera de crespell salgade d’oli e una  
Lv 10,7  fora del tabernaccla; en altra  manera perirets, e lo oli de la santa  
Lv 11,28  28 E qui aporterà de aquesta  manera de morteÿna, llevarà la sua  
Lv 15,13 si serà sanat aquell qui de aquesta  manera de pasió era ensutzat, nombrarà  
Lv 18,28 donchs, que a vosaltres en senblant  manera no vomite com haureu fetes  
Lv 21,11  a nangú mort no intrarà en nenguna  manera; sobra lo para de sert seu ni mara  
Lv 22,13  de les promeyes; 13 e si en altra  manera, viuda o rebuyade e sens fills,  
Lv 22,24 e en la vostra terra açò en nenguna  manera no façats. 25 De la mà de l’  
Lv 27,18 tant serà estimat; 18 mas, en altra  manera, aprés de algun temps, llevarà lo  
Lv 6,3 o le hy salerà, o en totes aquestes  maneres o en una de totes farà contra  
Ex 33,12  E dix Moysèn a nostre Senyor: –Tu  manes que yo amèn aquest pobla, e no fas a 
Ex 5,13  E los sobreposats de les obres los  manesaven dient: –Complits vostra obra  
Lv 22,12  les coses que santificades són no  mangerà ni tanpoch de les promeyes; 13 e  
Lv 18,16 »E [*] la muller de ton germà no la  manifestaràs, car verguonya és de ton  
Ex 2,19  homa agepcià nos ha defeses de les  mans dels pastors, e encara pohà a nós  
Ex 9,29  de la ciutat, estendré les mies  mans a nostre Senyor, e cessaran los trons 
Ex 9,33  Farahó de la ciutat e estès ses  mans vers lo cel a nostro Senyor, e  
Ex 12,11 en vostres peus, e bastó en vostres  mans; e menyarets cuytosament en la Pascha 
Ex 15,17 santuari al qual formaren les tues  mans. 18 Lo Senyor regnarà per tostemps e  
Ex 17,11  coll. 11 E com Moysèn llevave les  mans, Irael vensia, e com bexave la mà,  
Ex 17,12  la mà, Amalech sobrave. 12 E les  mans de Moysèn éran faxugues, e prenguéran 
Ex 17,12 ell seya, e Aron e Hur sofarien les  mans, un deçà e altre dellà. E foren ses  
Ex 17,12  un deçà e altre dellà. E foren ses  mans alsades entrò al sol sa quolguava. 13 
Ex 21,13  mas desliurarà aquell en les sues  mans, meta’l hom en loch en lo qual no  
Ex 23,1  veu de monsonaguer, ne junyes tes  mans axí que per hom malvat digues falç  
Ex 23,31  al flum. E lliuraré en les vostres  mans los habitadors de la terra e gitaré  
Ex 28,41  ab ell, e a tots consagraràs les  mans e sentificaràs a ells, e serviran a  
Ex 29,9  E aprés que hauràs untades les  mans de aquell, 10 acostaràs lo [*] devant 
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Ex 29,10  e Aron e sos fills posaran les  mans sobra lo cap de aquell. 11 E  
Ex 29,15  e Aron e sos fills posen lurs  mans sobre lo cap de aquell, 16 e puxes  
Ex 29,19  sobra lo cap de aquell posaran les  mans Aron e sos fills, 20 e puys  
Ex 29,20  e sobre lo polze dret de lurs  mans, e sobra lo polze dret de lurs peus,  
Ex 29,24  aquestas cosas posaràs sobre les  mans de Aron e de sos fills, e  
Ex 29,29  en aquella unten e consagren les  mans d’aquells. 30 VII dies vesta aquella 
Ex 29,33  e qua santifícan la oferta de lurs  mans. Los estrayns no’n manyaran de ço,  
Ex 29,35 sos fills. VII dies consegreràs les  mans de aquells, 36 e lo vadell per peccat 
Ex 30,19  -se-n’ha Aron e sos fills les  mans e los peus 20 con deuran intrar en lo 
Ex 32,4  a Aron. 4 E pres-ho de lurs  mans e gità-hu en la fornal, e féu-se  
Ex 32,29 dix Moysèn: –Consagrats les vostres  mans vuy a nostra Senyor, cascú de vós en  
Ex 40,29 -se Moysèn e Aron e sos fills ses  mans e sos peus 30 com intraren dejús lo  
Lv 4,15  15 e posen los vells de Ysrael les  mans sobre lo cap de aquell devant lo  
Lv 8,14  e Aron e sos fills posaren les  mans sobre lo cap d’equell, 15 e deguollà 
Lv 8,18 aquell posaren Aron e sos fills les  mans. 19 E deguollà aquell e escampà la  
Lv 8,22 dels sacerdots, e posaren les llurs  mans sobra lo cap d’equell Aron e sos  
Lv 8,24 de la orella e lo polze dret de les  mans e dels peus; lo romanent gità sobra  
Lv 8,28  Déu, 28 e ell pres-ho de les  mans de aquells e perfumà’n sobre l’  
Lv 9,22 axí com manà Moysèn. 22 E estès les  mans devant lo poble e banaý’ls. E com  
Lv 15,5  lo lit de aquell, llau-se les  mans e les vestedures, e ell, llevat ab  
Lv 15,11  abans que sien llevats ab les  mans, llevarà la sua vestimenta, e llevats 
Lv 21,10 sant és untat lo seu cap e les sues  mans santifiquades [*] i és vestit de  
Lv 24,14  aquells qui hu han oït les sues  mans sobre lo seu cap, e allapiden aquell  
Lv 25,35 atendrit serà ton frara e malalt de  mans, rebràs aquell axí com estranger e  
Lv 26,25  vosaltres, e sareu lliurats en les  mans dels contraris, 26 e aprés que hauré  
Ex 4,4  coha. E estès la mà e pres-la, e  mantinent tornà verga. 5 –Açò és fet per  
Ex 9,10  aquella Moysèn vers lo cel, e  mantinent fo feta verola e vexigues en  
Ex 10,11  cor açò demanats vosaltres. E  mantinent se axiren devant Farahó. 12 E  
Ex 10,16 en tot Agipte. 16 Per la qual cosa,  mantinent Pharaó apellà Moysèn e Aron e  
Ex 34,2  per lo matí per ço que puges  mantinent en lo munt de Sinaý. E astaràs  
Lv 8,6  que nostre Senyor manà fer. 6 E  mantinent ofarí Aron e sos fills e llevà  
Lv 9,8  axí com manà nostre Senyor. 8 E  mantinent Aron se acostà a l’altar e  
Lv 10,5  -los fora de la albergada. 5 E  mantinent entraren e praseren-los axí  
Lv 14,45  la casa és inmunda. 45 La qual  mantinent sia destrovida e les sues pedres 
Ex 7,20  devant Farahó e devant sos serfs.  Mantinent tornaren en sanch, 21 e foren  
Lv 5,4  qui jurarà e mourà sos lavis a  mantir o a mal o a bé, e en aquell  
Lv 19,11  Déu vostre. 11 »No fareu furt. No  mantireu ni desseba nengú son proïsma. 12  
Ex 2,20 ·l llexàs? Apallats-lo per ço que  manuch lo pa ab nós. 21 E apellaren-lo.  
Ex 12,43  de Pasque: »Nengun hom estrayn no  manuch d’ell, 44 mas tots vostres serfs e 
Ex 12,45  45 »Palagrí ne llogater no  manuch d’ell. 46 »E en una case lo  
Ex 12,48  e si algú no serà sircunzís, no  manuch d’ell. 49 »Aqueste matexa ley serà 
Lv 6,16  16 e lo romanent de la sèmola  manuch Aron e sos fills meyns de llevat, e 
Lv 6,23  serà consumit de foch, e nagú no  manuch d’equell. 24 E parlà lo Senyor a  
Lv 6,26  és. 26 E lo sacerdot qui ofer,  manuch aquella en lo lloch sant en l’  
Ex 29,14  e lo coyr e la fenta e totes ses  manudalles cremaràs defora de la posada  
Ex 32,20 foch e molch-lo entrò que fon ben  manut, e scampà-lo sobra les aygües e  
Ex 29,34  ab foch, car altres no’n dèvan  manyar, cor santificats són. 35 »Totes les 
Ex 29,33  de lurs mans. Los estrayns no’n  manyaran de ço, car sans són. 34 E si  
Lv 7,23 e de les ovelles e de les cabres no  manyarets; 24 lo sèu de les bèsties  
Ex 14,2  qui és entre Maachdell e la  mar, contre Beelcefon, e devant aquell  
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Ex 14,2  aquell castell passarets sobre le  mar. 3 Cor Farahó perlarà sobre los fills  
Ex 14,9  -ce a ells, qui posaven prop la  mar, e tots los cavalquants e totes les  
Ex 14,16  verga, e stin la tua mà sobre la  mar, e depertir-s’ha aquella per ço que 
Ex 14,16  Ysrael e que passen per mig de la  mar en sech. 17 E yo endurahiré lo cor  
Ex 14,21 E com Muysèn estenés la mà sobre la  mar, menà Déu lo vent fort bufant que  
Ex 14,21  que bufàs tota la nit, e mès la  mar en sech. E foren les aygües  
Ex 14,22  los fills de Ysrael per mig de la  mar en sech, e era la mar axí com a mur a  
Ex 14,22 per mig de la mar en sech, e era la  mar axí com a mur a le destre de aquells e 
Ex 14,23 les carretes intraren per mig de la  mar. 24 E com fo vengude la vigília del  
Ex 14,26  a Moysèn: –Stin la tua mà sobre la  mar, e retornaran les aygües [*]. 27 [*]  
Ex 14,28  perseguia, e aquí neguaren en la  mar, que no’n romàs d’ells entrò a I. 29 
Ex 14,31 agipcians morts sobre la riba de la  mar. E vaeren los fills de Ysrael que ab  
Ex 15,1  engranaÿt, cor ell ha gitat en la  mar lo cavall ab son cavalcador. 2 La mia 
Ex 15,4  Farahó e tota la sua host [*] en  mar, e tots los alets prínceps de aquell  
Ex 15,4  de aquell són negats en la  mar Roya, 5 [*] e ells devallaren en  
Ex 15,8  abizos foren rabblits enmig de la  mar. 9 L’anemich dix: «Yo’ls persaguiré 
Ex 15,10  lo teu esperrit és vengut, e la  mar los ha rabblerts e cuberts, e ells són 
Ex 15,19  ab carretes e ab cavalcadors en la  mar, e ratornaren demunt ells les aygües  
Ex 15,19  demunt ells les aygües de la  mar, e los fills de Ysrael anaren per sech 
Ex 15,19  Ysrael anaren per sech enmig de la  mar. 20 E pres Mariam, sor de Aron, lo  
Ex 15,21 e engranaït, cor ell ha gitat en la  mar lo cavall e lo cavalcador. 22 E féu  
Ex 20,11  féu Déu lo cel e la terra e la  mar e totes les coses que hy són, e reposà 
Ex 23,31  térmens de la Mar Roja entrò a le  mar dels palestins, e del desert entrò al  
Ex 36,27  tabernacla qui raguordave vers la  mar, posà VI taules 28 e II per sengles  
Ex 36,32  ponent del tabernaccla, contra la  mar. 33 E féu atrecí altra barra qui  
Lv 11,9  qui han ales ne esquates, axí en  mar com en terra e com en aygües de flumns 
Lv 11,10  en les aygües qui’s moven com en  mar, és abominabla a vós; 11 [*] les llurs 
Ex 10,19  los llegosts e gità’ls tots en la  Mar Roya, axí que no’n romàs nengú en  
Ex 13,18 la via del desert que és prop de la  Mar Roya. E armats puyaren los fills de  
Ex 15,22  e Aron los fills de Ysrael de la  Mar Roja, e intraren-se’n en lo desert  
Ex 23,31 31 »E posaré los teus térmens de la  Mar Roja entrò a le mar dels palestins, e  
Ex 2,8  Anà tentost la macipa, e apellà la  mara de aquell. 9 A la qual dix la filla  
Ex 2,9  -te-n’he. E pres-lo la  mara e nodrí l’infant [*]. E dix a ella  
Ex 21,15 muyra. 15 E qui ferrà son para o se  mara, de mort muyra. 16 E qui enblarà home 
Ex 22,30  semblantment: VII dies serà ab sa  mara, e en lo VIII dia retràs aquell a mi. 
Ex 23,19  »No cogues cabrit ab la let de sa  mara. 20 »Vet que yo tremet lo meu àngel  
Ex 34,26  »No coguas cabrit ab llet de sa  mara. 27 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Lv 18,7  de ton para ne la llegeza de ta  mara no descobriràs, car mare tua és. No  
Lv 18,9  de part de para o de part de  mara, la qual en casa o defora case és  
Lv 18,13  »La verguonya de la germana de ta  mara no la descobriràs, que carn de te  
Lv 18,13  no la descobriràs, que carn de te  mara és. 14 »La verguonya de ton oncla  
Lv 18,14  verguonya de ton oncla germà de ta  mara no la descobriràs, ne t’acostaràs a  
Lv 19,3  Senyor Déu vostre: 3 »Cadescú la  mara e son para tema. »Los meus disaptes  
Lv 20,9  9 »Qui maleyrà son para e sa  mara, de mort morrà. Qui lo para e la mara 
Lv 20,9  de mort morrà. Qui lo para e la  mara maleyrà, la sanch d’él sia sobre  
Lv 20,14  14 »Qui sobre la muller pendrà la  mara d’ella, lleig peccat ha obrat; tot  
Lv 20,17  filla de son para o filla de sa  mara, e veurà la sua verguonya e ella  
Lv 20,19  tia de part de para ni de part de  mara no descobriràs. Qui açò farà la  
Lv 21,2  ço és a saber, sobre pare e  mara e fill e filla, germà de sert 3 o  
Lv 21,11  sobra lo para de sert seu ni  mara no s’ensutzarà; 12 ni s’axirà dels  
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Lv 22,27 VII dies serà sots la mamella de la  mara llur, e al VIIIè dia d’equí avant  
Lv 24,11 amanat fon a Moysèn. E nomenà’s la  mara d’ell Salumich filla de Ebrí, del  
Lv 25,49  oncla de part de para o de part de  mara, e son cozí acostat de parentiu; e si 
Ex 28,17 de pedres sardis e de stopacis e de  marachdes; 18 la sagona serà de carvoncles 
Ex 39,10  vers éran sàrdius e topacis e  marachdes; 11 e en la segona, carvoncles e 
Ex 34,35  de Moysèn sa faç axí esclarida,  maravallaven-sa, e com perlava ab ells,  
Ex 11,3 egepcians. E fonch Moysèn gran baró  maravallozament en terra de Agipte devant  
Ex 3,20  a Agipta an totes les mies  maravelles qui són fahedores enmig d’  
Ex 7,3  e muntiplicaré mos senyals e mes  maravelles en la terra de Agipte. 4 E no  
Ex 8,22  seran. 22 En aquells dies, yo faré  maravelles en la terra de Guossen, en la  
Ex 9,4  e les ovelles.” 4 E féu Déu grans  maravelles entre les possecions de Ysrael  
Ex 15,11  terrible e llohable e fayent  maravelles? 12 Estanits la tua mà, e la  
Ex 31,5 d’or o d’argent o d’eram, 5 o de  marbra o de pedras prasioses, e de tota  
Ex 20,12  12 »Honreràs ton pare e ta  mare per ço que visques llongament sobre  
Lv 18,7  de ta mara no descobriràs, car  mare tua és. No descobriràs la sua  
Ex 14,13  –No us temats. Estats e veyats les  marevelles de nostre Senyor les quals farà 
Ex 28,24  junyiràs als anells qui són en los  màrgens d’equell, 25 e aquelles matexes  
Ex 6,20  qual enfantà a ell Aron e Moysèn e  Mariam. E foren los anys de la vida de  
Ex 15,20 per sech enmig de la mar. 20 E pres  Mariam, sor de Aron, lo temboret en la mà, 
Ex 21,22  tingut és del dan tant com lo  marit de ella estimerà e los àrbitres ho  
Lv 21,3  3 o germana verge la qual no és a  marit ajustada; 4 e ab lo príncep de la  
Lv 21,7  muller, ni aquella [*] és de son  marit, car santificat és al Déu seu 8 e  
Ex 15,23  trobaren aygua. 23 E vengueren en  Maroch, e no poguéran beura les aygües de  
Ex 15,23  e no poguéran beura les aygües de  Maroch per ço com éran amargozes; per ço  
Ex 5,7  coura-les axí com debans faÿets,  mas que ells vajen cullir lo rostoll en  
Ex 7,12  ells sa verga e tornaren colobres;  mas la verga de Aron devorà la verga de  
Ex 8,9  granotes de tu e de la tua casa;  mas enperò elles romendran al flum fins a  
Ex 9,32  e lo li ya metia fulles, 32  mas lo forment e la espelta no foren  
Ex 10,11  pensats mal? 11 No serà fet axí,  mas anats tants hòmens com vós vullats, e  
Ex 10,23 ·s podia moura del loch en què era;  mas en tots los lochs hon habitaven los  
Ex 10,24  sacrifiquats al Senyor Déu vostre,  mas vostres ovelles e vostros arnès  
Ex 12,9  ell que sia cruu ni en aygua cuyt,  mas solament rostit al foch; e lo cap e  
Ex 12,44  hom estrayn no manuch d’ell, 44  mas tots vostres serfs e vostres companyes 
Ex 13,18  e que’ls ratornàs en Agipte, 18  mas menà’ls per la via del desert que és  
Ex 16,8  contre nós lo vostre mermurament,  mas contre al Senyor. 9 E dix Moysèn a  
Ex 21,8 com lo serf ha acustumat d’exir; 8  mas si desplaurà en los ulls de son senyor 
Ex 21,8  qual serà liurade, jaquesqua-la,  mas no hage poder de vendre-la a pobble  
Ex 21,13  13 E aquell qui no serà perseguit  mas desliurarà aquell en les sues mans,  
Ex 21,18  o ab puyn, e aquell no serà mort  mas caurà en llit per malaltia, 19 si’s  
Ex 21,21 dejús sa mà, digna serà de crim; 21  mas si sobreviurà I dia o II, no serà  
Ex 21,29  del bou serà quiti de açò; 29  mas si lo bou haurà acustumat de fferir ab 
Ex 22,15  sertes tengut és de retra; 15  mas si serà fet en prasència de son  
Ex 22,31  seran mortes per altres bèsties,  mas gitar-les-hets als cans. 23,Tit  
Ex 23,5  son càrrech, no trespasaràs oltre,  mas aydar-l’has a llevar ab ell. 6 No  
Ex 27,8  altar per portar ell. 8 No soldat,  mas va e vach de dintre faràs ell, axí com 
Ex 32,18  ne veu de resposta de flaquesa,  mas yo veig que veu és de hòmens cantants. 
Ex 33,23 mà, e veuràs la part derrera de mi,  mas la mia faç tu no pots veura. 34,Tit  
Ex 34,13  cor ells són a tu en roÿna, 13  mas destroviràs llurs ares e lurs ymatges  
Ex 34,18 17 »Déus fonadís no fasses a tu, 18  mas guarda la festa de l’alís. VII dies  
Lv 6,30  del testimoni no sia menyat,  mas en foch sia cremat. 7,Tit Capítol VII  
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Lv 7,19  que sia inmunda no sia menyada,  mas sia cremade a foch, e ço que serà net  
Lv 10,7 sobre lo cremament que cremà Déu; 7  mas vós no axirets fora del tabernaccla;  
Lv 11,26  26 »Tot animal que hage ungla fesa  mas no serà departida e no ramuga, serà  
Lv 13,39  sotsescura, sàpia que no és llepra  mas màcula color blanque e l’home és  
Lv 13,42  cap i és calp, munda és. 41 [*] 42  mas [*] en la calvura e en lo cugurós serà 
Lv 15,25  no en lo temps de les mèstrues,  mas aprés lo temps, serà no nèdea quax axí 
Lv 19,10  los grans cahens no’ls colliràs,  mas als pobres e als palegrins los  
Lv 19,14  devant lo sech, ensapeguador,  mas tembràs lo Déu teu. Yo sóm lo Senyor.  
Lv 19,17  en oy a ton frara en lo teu cor,  mas publicament lo reprèn perquè no hages  
Lv 19,34  vosaltres, no l’esquarnisquau, 34  mas sia entra vosaltres †or† de aquí era  
Lv 22,11  no mengerà de aquelles coses; 11  mas aquell que lo sacerdot comprarà e lo  
Lv 22,23 coha, voluntàriament pot presentar,  mas vot [*] aquests no’s pot peguar. 24  
Lv 25,14  no’l destrengues lo teu frara,  mas segons lo comte de l’ayn jubileu  
Lv 25,40 de servitut axí com als esclaus, 40  mas axí com a llogader e conreador serà,  
Lv 27,18  pot valer, tant serà estimat; 18  mas, en altra manera, aprés de algun  
Lv 27,29  per l’hom, no’s rembrà,  mas de mort morrà. 30 »Tots delmes de la  
Ex 3,19  al Senyor Déu nostra.” 19  Mas yo sé que no llexarà a vós lo rey de  
Ex 9,30  que del Senyor és la terra. 30  Mas yo conech que tu ne tos serfs no  
Ex 19,13  que sia home o bèstia, no viurà.  Mas comensaren a sonar la butzina, llavors 
Ex 21,23  e los àrbitres ho jutgeran. 23  Mas si morrà, jutgeràs segons que mereix:  
Ex 22,3  és tingut de la sanch de aquell. 3  Mas si serà axit lo sol e sdevendrà açò  
Lv 13,4  arbitre de aquell serà departit. 4  »Mas si serà lluent e blanch a la plaga en 
Lv 16,3  cuberta e açò se féu en una nuu. 3  Mas ab açò vendrà Aron en la santadat, que 
Lv 19,21 no morran, car no fonch franqua. 21  Mas per lo seu delicta ofira al Senyor a  
Ex 1,16  de lur parir, si serà l’infant  mascla ociets-lo, e si és famella,  
Ex 1,22  a tot lo poble dient: –Qualque  mascla nexerà, sia gitat en lo flum, e si  
Ex 34,23  »Tres vegades en l’ayn aparrà tot  mascla teu devant lo Senyor totpoderós,  
Lv 3,1  bous, aquell que sacrificarà, sia  mascla o sia fembra, ofira lo pus net  
Lv 3,6  serà per pasificament, sia  mascla sia fembra, aquell qui offerrà  
Lv 12,2  consabut per sament, si infentarà  mascla serà no nèdee per VII dies del  
Lv 12,7 Aquesta és la lley de les parteres,  mascla o fembra. 8 E si no serà son poder  
Lv 18,22  ton Déu. Yo sóm lo Senyor. 22 »Ab  mascla no’t mesclaràs ab participació  
Lv 20,13  sobre ells. 13 »Qui dormirà ab lo  mascla ab participació famanil, cadescú ha 
Lv 27,3  estima donarà lo preu: 3 Si serà  mascla de XX ayns fins als LX ayns, donarà 
Lv 27,5  5 E dels V ayns fins al XXè, lo  mascla donarà XX sicles; la fembra, X. 6 E 
Lv 27,6 X. 6 E de un mes fins al V ayn, per  mascla seran dats V sicles; per la fembra, 
Lv 27,7 per la fembra, III. 7 Lo LXè ayn lo  mascla d’equí avant donarà XV sicles; la  
Lv 22,19  19 presentat sia per vosaltres.  Mascla sens màcula serà dels bous o de  
Ex 12,5  l’anyell. 5 E serà l’enyell  mascle, sens màcula e tenrre, e pendrets  
Ex 13,12 tues ovelles, en qualquequal hauràs  mascle consegraràs al Senyor. 13 E al  
Ex 13,15 yo sacrifich a nostre Senyor tot lo  mascle qui obre vulve, e tots los primers  
Ex 23,17  »III veguades en l’ayn aparrà tot  mascle teu devant lo Senyor ton Déu. 18  
Lv 1,3 oferena [*] de bous, oferrà a mi lo  mascle net, devant la porta del tabernacla 
Ex 12,48  sien circunzisos tots los  mascles de aquell; adonch acost-sa a  
Lv 6,18 peccat o per colpa. 18 Solament los  mascles dels [*] de Aron menyaran ella, e  
Lv 6,29  puys llevat ab aygua. 29 »Tots los  mascles del llinatge sacerdotal mengen les 
Lv 7,6  Senyor per la colpa. 6 Tots los  mascles del llinatge de preveres en lo  
Ex 34,19 »Tot ço que obra vullva de llinatge  masculí serà meu de tots los animals, axí  
Ex 2,3 la de brach, e enpaguntaren-la, e  maséran-hi l’infant dins, e posaren-  
Ex 21,10  E si pendrà altre, servesque a le  masipa ses núpcies e sos vestiments, e no  
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Ex 32,1  XXXIII 1 E viu lo pobbla que  massa sa tardava Moysèn a devallar del  
Ex 4,6  com le hy hach meza, trach-le’n  massella blanca com a neu. 7 E dix-li  
Ex 2,5  què seria fet d’ell. 5 E veus [*]  massipes anaven sobra la riba del flom. E  
Ex 2,5  en lo riu, tramès-hi una de ses  massipes. E pres la caxeta, 6 e com  
Ex 12,39  ne pogueren aÿnar ço que’ls era  master. 40 Le estade que’ls fills de  
Ex 16,18  ne justave segons que n’havia  master a son menyar. 19 E dix Moysèn a  
Ex 16,21  quarts, aytant con na havien  master a lurs obs, e con se llevave lo  
Ex 35,21  del testimoni ne a tot ço que era  master ne nesseçari a lur coltivament ni a 
Ex 26,2  les cortines seran de una matexa  masura. 3 Les V cortines seran juntes  
Ex 29,40  neta mesclade ab oli, que hage  masura IIIIª part de un sister, e vi  
Ex 29,40  de un sister, e vi temprat atretal  masura matexa [*]. 41 E l’altra anyell o  
Ex 30,13 passarà al nom: mig sicla segons la  masura del templa, †sicles XX pesses†,  
Ex 36,9 les cortines éran de aquesta matexa  masura. 10 E junyí sinch cortines la una a 
Ex 36,15  e totes axí éran de una matexa  masura. 16 De les quals ell junyí V a una  
Ex 16,18  e aquell qui menys na cullia, com  masurave [*] trobave compliment, e aquell  
Ex 32,27  per mig de la albergada. Cascú  mat muller o frare o amich e proïsma seu.” 
Ex 38,11  matexa mesura, e les obres éran de  matall. 12 E de la part qui reguordava  
Lv 20,4  sament sua a Amaloch e no’l volrà  matar, 5 posaré la mia cara sobre l’homa  
Lv 24,17  sia allapidat. 17 »Qui farirà e  matarà hom, de mort muyra. 18 Qui farirà e 
Lv 24,18 hom, de mort muyra. 18 Qui farirà e  matarà animal, retrà ànima per ànima. 19  
Lv 24,21  e de açò serà destret. 21 »Qui  matarà bístia, dar-n’ha altra per  
Lv 20,6 posaré la mia cara contre aquella e  mataré aquella d’enmig de son pobla. 7  
Lv 20,15  de mort muyra; la bístia  matau. 16 »La fembra qui’s sotmetrà a  
Ex 12,51 Déu a Moysèn e Aron, 51 e’n aquell  mateix dia amenà nostro Senyor los fills  
Ex 16,29  VI dia. Romanga cascú de vós ab si  mateix, e nengú no ischa de son loch en lo 
Ex 19,4  açò a le case de Ysrael: 4 “Vós  mateix havets vist ço que he fet als  
Ex 21,31 serà escornade per lo bou, senblant  mateix sentència. 32 E si [*] serva serà  
Ex 32,13  servidors, los quals jurest per tu  mateix dient: “Yo muntiplicaré la vostra  
Ex 33,15  a tu. 15 E dix Moysèn: –Si tu  mateix no vas ab nós, no’ns tragues d’  
Ex 34,11  tot ço que vuy he manat a tu, e yo  mateix gitaré devant la tua faç los  
Ex 37,22  asta, 22 e les flos d’equel canó  mateix, e de tots los altres eren [*] d’  
Ex 40,35  la nuu, estaven-sa en aquell  mateix lloch. 36 E la nuu de nostra Senyor 
Ex 1,11 terra e que hy intrassen ells. 11 E  matéran sobra ells mayoral sobra aquesta  
Lv 24,12  de Ebrí, del trip de Dan. 12 E  matéran aquell en prasó fins que  
Lv 10,1  Aron, prenguéran llurs ensensers e  materen-hi foch e ensens, e ofariren  
Ex 7,11  e encantadors, e faheren allò  matex per lurs encantamens [*], 12 e  
Ex 12,18  alís entrò a XXI dia de aquell mes  matex, a vespra. 19 Per VII dies llevat no 
Ex 12,41  quals com foren conplits, en aquel  matex dia axí tota la host de nostre  
Ex 23,11  les bèsties del camp; e açò  matex faràs de ta vinya e de ton oliver.  
Ex 33,17  has trobade gràcia devant mi, e tu  matex he conagut per nom. 18 E ell dix:  
Lv 6,9  al matí, e lo foch serà en aquell  matex altar. 10 E lo sacerdot vesta  
Lv 7,7  peccat és ofert sacrifici, e axí  matex per la colpa; e a cascun sacrifici  
Lv 11,38  serà toquada per la morteÿna, aquí  matex serà ensutzada. 39 »Si algun animal  
Lv 17,15  llevarà la sua vestimenta e si  matex ab aygua, e serà ensutzat fins al  
Lv 19,18  Amaràs lo teu amich axí com a tu  matex. Yo sóm lo Senyor. 19 »Les mies  
Ex 2,1  de Lleví, e pres muller de aquella  matexa casa, 2 la qual consabé e parí un  
Ex 12,16  solemnial, e’n lo dia VII aquella  matexa festivitat serà faedora  
Ex 12,49  no manuch d’ell. 49 »Aqueste  matexa ley serà al nadiu e al palagrí e a  
Ex 25,26  aquells en IIII angles de aquexa  matexa taula, per segles peus; 27 sots la  
Ex 26,2  Totes les cortines seran de una  matexa masura. 3 Les V cortines seran  
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Ex 26,24  los anglas són posadores per aytal  matexa juntura dèvan esser servades. 25 E  
Ex 29,40 sister, e vi temprat atretal masura  matexa [*]. 41 E l’altra anyell o moltó  
Ex 36,9  totes les cortines éran de aquesta  matexa masura. 10 E junyí sinch cortines  
Ex 36,15  d’ampla, e totes axí éran de una  matexa masura. 16 De les quals ell junyí V 
Ex 37,19 flos ensemps e ab lliris; e aquesta  matexa obra era en tots los VI canons qui  
Ex 38,11 caps de les colones, tot era de una  matexa mesura, e les obres éran de matall. 
Lv 4,7  del santuari. 7 E posarà aquella  matexa sanch en lo corn de l’altar de la  
Lv 4,18 ço és, la claustra, 18 e de aquella  matexa sanch pos en los corns de l’altar  
Lv 5,2  bèstia o que sia morta per si  matexa o per alguna altra reptília, e serà 
Lv 7,21  ensutzar pot e menyarà de aquesta  matexa manera les carns, serà tallat dels  
Ex 1,19  axí con les egepcianes, cor elles  matexes ho saben fer axí bé con nós, e  
Ex 28,25  màrgens d’equell, 25 e aquelles  matexes cadenes de l’estrem donarà sobra  
Ex 39,5  5 [*] †cusent† de aquelles  matexes colós, axí com havia manat nostre  
Lv 19,34 e amareu aquell axí com a vosaltres  mateys, car sou astats estrangers  
Ex 7,15 vol llexar lo poble. 15 Vé a ell al  matí, e axiràs a les aygües e steràs  
Ex 8,20  Déu a Moysèn. 20 [*] –Lleve’t bon  matí e està devant Farahó, e axiràs a les  
Ex 9,13 Moysèn. 13 E dix Déu [*]: –Lleva’t  matí e està devant Faraó, e digues a ell:  
Ex 10,13  tot aquell dia e aquella nit; e lo  matí fet, lo vent bufant, levaren-ce los 
Ex 12,10 romendrà d’ell nenguna cosa tro al  matí, e si res ne romandrà d’ell, cremats 
Ex 12,22 de la porta de la sua case entrò al  matí, 23 car Déu pessarà per farir los  
Ex 14,24  24 E com fo vengude la vigília del  matí, nostre Senyor regordà la posade dels 
Ex 16,7  -vos de terra de Agipte, 7 e al  matí veurets la glòria de nostre Senyor,  
Ex 16,8  en lo vespra carn a menyar, e al  matí pa en sadollament, per ço car ha  
Ex 16,12  “Al vespra menyarets carns, e al  matí serets sedollats de pans, e sabrets  
Ex 16,19  Moysèn a ells: –Nengú no estoig al  matí d’ell. 20 E aquells qui no’l ne  
Ex 16,20  ne craguéran e n’estoyaren tro al  matí, trobaren-ho vèrmens e pudent; e fo 
Ex 16,21 E collien-ne cascú d’ells per lo  matí sengles quarts, aytant con na havien  
Ex 18,13 e estech lo poble devant Moysèn del  matí tro al vespra. 14 E com Jetró, son  
Ex 18,14  sol e al poble està devant tu del  matí tro al vespra? 15 Al qual dix Moysèn: 
Ex 19,16  E com fo vengut lo terç dia en lo  matí, ells comensaren oyr trons e llamps,  
Ex 23,18  lo grex de la mia festa entrò al  matí. 19 Les promícies de ta terra  
Ex 24,4  de nostro Senyor. E llevà’s  matí e adifichà altar a la reÿl del munt,  
Ex 27,21  axí que crem de vespres tro al  matí devant Déu. E açò serà perdurable  
Ex 29,34  consagrades e dels pans entrò al  matí, cremaràs lo romanent ab foch, car  
Ex 29,39  II moltons de II anys, 39 un a  matí e altra al vespra sacrificaràs, 40 e  
Ex 29,41  al vespra axí com faïst per lo  matí, e faràs la oferta, segons les coses  
Ex 30,7  ell de odor suau, perfumarà per lo  matí; com pendrà les llantes ensendrà  
Ex 32,6  és festa a Déu. 6 E llavaren-sa  matí e ofariren holocausts e hòsties  
Ex 34,2  2 E està aperallat per lo  matí per ço que puges mantinent en lo munt 
Ex 34,25 de ton sacrifici, ne no romandrà al  matí del sacrifici de la festa de Pasque.  
Ex 36,3  fer, tot dia venia lo pobla per lo  matí e ofarien llurs vots e llurs  
Lv 6,9 Cremarà en l’altar la nit entrò al  matí, e lo foch serà en aquell matex  
Lv 6,12  lo sacerdot metén a ell llenya  matí tots dies, e lo holocaust posat,  
Lv 6,20  perdurable; la miytat per lo  matí e la miytat per lo vespra. 21 La qual 
Lv 7,15  d’ells nenguna cosa tro al  matí. 16 »Si emperò nenguna cosa per  
Lv 7,16  si alguna cosa romendrà tro al  matí, llegut és de menyar-la; 17 e si  
Lv 9,17 sobra la ara estés lo holocaust del  matí. 18 E deguollà lo bou e l’ariet en  
Lv 19,13  de ton llogater envers tu fins al  matí. 14 No maleyràs lo sort ni posaràs,  
Lv 22,30  no romandrà neguna cosa en lo  matí del dia vinent. Yo són lo Senyor. 31  
Lv 24,3  posarà aquelles Aron de vespres al  matí devant lo Senyor a honor e a usance  
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Ex 28,27  27 E faràs dos anells d’or e  matràs-los sobra abdues les espatlles  
Ex 29,6 ells en adobament de l’ephot†, 6 e  matràs la sàvena sobra son cap e la llanda 
Ex 30,18 testimoni del tabernacla e altar. E  matràs aygua, 19 e llevar-se-n’ha  
Ex 40,5  devant la arqua del testimoni. E  matràs lo cubertor del portal en lo  
Ex 6,14  companyes sues. Ffills de Rubèn,  mayor nat de Yraell, foren: Enoch, e  
Ex 9,18  en aquesta hora ploura pedrusca de  mayor, e més que no fo null temps en  
Lv 21,10  serà cremada. 10 »Lo sacerdot  mayor entre sos frares, lo qual ab l’oli  
Ex 1,11  ells. 11 E matéran sobra ells  mayoral sobra aquesta obra per ço que  
Ex 5,6  obres. 6 E menà en aquel di’a lo  mayoral e als altres del poble dient: 7  
Ex 22,15  senyor, no deu esser restituÿde,  mayorment si serà llogade per preu a le  
Lv 7,18  e no profitarà a l’ofarent, qui  mayorment qualquequal ànima qui aytal  
Ex 18,22  lo poble tostemps, e les coses  mayors a què no poran dar consell  
Lv 27,22  comprat e no de la poceció dels  mayors serà santificat al Senyor, 23  
Ex 7,9 –Com dirà a vós Farahó: “Mostrats- me senyal”, digues a Aron: “Prin la tua  
Ex 10,28  la mia cara, cor en qualque dia  me vendràs devant, morràs. 29 E respòs  
Ex 32,2  2 E dix-los Aron: –Aportats- me les orelleres [*] de les orelles de  
Ex 32,32  32 E si no hu vols fer, rau- me de ton libra lo qual scrivist. 33 Al  
Ex 2,15 devant Farahó, e estech en terra de  Median, e sech prop del pou. 16 E lo  
Ex 2,16  prop del pou. 16 E lo senyor de  Median havia VII filles, les quals  
Ex 3,1  de Ytró son sogra, sacerdot de  Median, e com ell amanàs son bestiar a la  
Ex 4,19  en pau. 19 E dix Déu a Moysèn en  Median: –Vé e torna-te’n en Egipta, cor 
Ex 18,1  XIX 1 E com oý Jetró sacerdot de  Median, sogre de Moysèn, tot ço que havia  
Lv 9,1 e los fills de sos fills e tots los  mejors nats de Yrael, e dix Aron: 2 –Prin  
Ex 3,8 delitoza, terra fluent de llet e de  mel, al loch de Canahan, heteu e amoreu e  
Ex 3,17  a la terra fluent de llet e de  mel.” 18 E ogen la mia veu, e entraràs tu  
Ex 13,5  aquí terra fluent de llet e de  mel. E salabrerets aquest dia en cascuna  
Ex 16,31  sabor quax semblant a crespells ab  mel. 32 E dix Moysèn: –Aquesta és la  
Ex 33,3  3 e entres en terra fluent de  mel e de llet. Jo no puyaré ab tu, cor  
Lv 2,11  que no hy hage res de llevat ni de  mel en ço que sacrificareu a nostre  
Lv 20,24 haretat, terre corrent de llet e de  mel. Yo sóm lo Senyor Déu vostra, qui he  
Ex 17,14  les orelles de Josuè. Yo deliré la  memòria de Amalech sots lo cell. 15  
Ex 20,24  bous en tot loch en lo qual serà  memòria del meu nom; yo vendré a tu e  
Ex 3,15 nom enpertostemps, aquest és lo meu  memorial de generació en generació.” 16 Vé 
Ex 23,20  e que’t guort en la via, e que’t  men en lo loch que t’apella. 21 Guarde  
Ex 5,6  a ell repòs de les obres. 6 E  menà en aquel di’a lo mayoral e als  
Ex 6,26  Aquest és Aron e Moysèn, als quals  menà Déu que traguessen los fills de  
Ex 7,6  -ho axí Moysèn e Aron com los  menà Déu. 7 Era Moysèn home de LXXX anys e 
Ex 9,20  per† la peraule de nostre Senyor,  menà a sos serfs que fecen dezar lurs  
Ex 13,17  lo poble, nostre Senyor no’ls  menà per la carrera dels falisteus, qui  
Ex 13,18  que’ls ratornàs en Agipte, 18 mas  menà’ls per la via del desert que és prop 
Ex 14,7  e pres tot lo poble ab si, 7 e  menà ab si DC carretas triades un anaven  
Ex 14,21  Muysèn estenés la mà sobre la mar,  menà Déu lo vent fort bufant que bufàs  
Ex 16,16  16 Aquesta és la paraula la qual  menà nostre Senyor: Culla de açò cascú  
Ex 16,24 demà. 24 E faheren-ho axí com los  menà Moysèn, e no compodrí ne fou trobat  
Ex 16,34  generacions. 34 E féu Aron axí con  menà Déu a Moysèn, e posà aquel a  
Lv 9,10  perfumà sobra l’altar axí com  menà Déu a Moysèn. 11 E la carn e la pell  
Ex 18,23  sostanir, e tot aquest poble poràs  menar cascú en son lloch en pau. 24 E com  
Ex 7,22 de Farahó e no l’oý, axí com havia  menat nostre Senyor. 23 E tornà-ce’n e  
Lv 10,5 gitaren-los defora axí com los fo  menat. 6 E parlà Moysèn a Aron e a  
Lv 16,15  aquell dintra la claustra axí com  menat és de la sanch del tor, la qual deu  
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Ex 16,3  pa en sadollament. Per què has  menats nós en aquest desert, per ço que  
Ex 4,28  tramatia ell, e los senyals que  menave fer. 29 E vengueren abdozos e  
Lv 9,13  per menbres ab lo cap e cascun  menbra ofariren aquell, e posaren-lo  
Lv 26,42  e de Abram, de la terra de sert ma  menbraré, 43 la qual com serà lexada per  
Lv 1,6  escorxat e serà eslomblat de sos  menbres, 7 posar-l’han sobra l’altar  
Lv 1,12 altar entorn, 12 e depertesquen los  menbres e lo cap e sa fraxura, e pòsan-  
Lv 3,14  qui cobra lo ventre e [*] tots los  menbres vidals, 15 e los II llombles ab lo 
Lv 8,20 entorn. 20 E l’ariet desmenbrà per  menbres, e lo cap e la fraxura e lo sèu  
Lv 9,13  aparallaren a ell depertits per  menbres ab lo cap e cascun menbra ofariren 
Lv 19,23  llevar-n’heu los caps dels  menbres; los brots qui broten seran  
Ex 10,12  que pugen sobre ella, e que  mengen tota la herba que romàs a le  
Ex 23,11 ayn [*] llexaràs raposar per ço que  mengen los pobres de ton poble, e ço que  
Lv 6,16 Aron e sos fills meyns de llevat, e  mengen-la en lo loch del santuari del  
Lv 6,29 los mascles del llinatge sacerdotal  mengen les carns de aquell, cor sant dels  
Lv 24,9  de Aron e de sos fills perquè’ls  mengen en lloch sant, car sant dels sants  
Lv 7,18  sia cremat a foch. 18 E si algú  mengerà en lo terç dia de les carns del  
Lv 7,25 vostros diversos usos, 25 e si algú  mengerà lo sèu qui deu eser ofert al  
Lv 11,40  inmunda entrò al vespra. 40 E qui  mengerà de aquells algú o qui la portarà,  
Lv 17,12  de Ysrael: Tota ànima de vós no  mengerà sanch, ni encara los estrayns qui  
Lv 17,14  carn en la sanch és, quisvulla que  mengerà aquella morrà. 15 »L’ànima qui  
Lv 17,15  aquella morrà. 15 »L’ànima qui  mengerà cosa de si morta o presa per  
Lv 19,7  cremareu. 7 Si nengú aprés II dies  mengerà aquella, serà espaventabla e  
Lv 21,22  Senyor, ni pans al seu Déu. 22 Car  mengerà tan solament dels pans qui són en  
Lv 22,4  o malalt per flux de sament, no  mengerà de aquelles coses que  
Lv 22,6  6 serà inmunda fins al vespre e no  mengerà de les coses qui santifiquades  
Lv 22,7  post lo sol, llevors és mundat,  mengerà de les coses santificades, car  
Lv 22,8  8 Caygut mort ni pres de bèstia no  mengerà ni’s poŀluyrà en ells. Yo sóm lo  
Lv 22,10  vosaltres. 10 »Nengun estranger no  mengerà de les coses santifiquades; [*] lo 
Lv 22,10  algun treball per lo sacerdot no  mengerà de aquelles coses; 11 mas aquell  
Lv 22,14  ha llibertat de menyar. 14 »Ne qui  mengerà de les coses santifiquades per  
Lv 22,14  sinquena part ab aquella cosa que  mengerà, e donar-ho-ha al sacerdot al  
Lv 22,11  de la sua casa, aquests ne  mengeran. 12 Si la filla del sacerdot a  
Lv 22,16  son peccat com coses santificades  mengeran. Yo sóm lo Senyor qui santifich a 
Lv 25,20  20 La qual cosa si direu: “Què  mengerem en lo VIIè ayn, si no sembrarem  
Lv 3,17  Ni grex ni sanch de tot en tot no  mengerets, e lo grex qui és entorn del  
Lv 11,41 terra sia abominable a vós, e no ho  mengerets en menyar. 42 E qualquequal  
Lv 17,14 de Ysrael: La sanch de tota carn no  mengereu, car la ànima de tota carn en la  
Lv 19,6  6 aquell dia que serà sacrificada  mengereu aquella, e l’altre dia, e tot  
Lv 19,23  seran inmundes a vosaltres ni  mengereu de aquells. 24 En lo quart ayn  
Lv 19,25  al Senyor, 25 e en lo V ayn  mengereu los fruyts ajustant los poms e  
Lv 19,26 Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 26 »No  mengereu sanch. No fareu adevinació ab  
Lv 22,30 perquè sia piadós, 30 en aquell dia  mengereu aquelles coses; no romandrà  
Lv 23,6 Senyor és; per VII dies pans alizos  mengereu. 7 Lo dia primer serà a vosaltres 
Lv 23,14  part de I [*]. 14 »Pa ni farina no  mengereu de les messes fins que la  
Lv 25,22 ayns, 22 e sembrareu l’ayn VIIIè e  mengereu los fruyts fins al novèn ayn;  
Lv 25,22  que les coses novelles nasquen,  mengereu les velles. 23 »La terra de sert  
Lv 26,5  venema sobrevindrà al samenter, e  mengereu vòstron pa en sadollament, e sens 
Lv 26,10  lo meu pacta ab vosaltres; 10  mengereu les coses molt pus velles de les  
Lv 26,26  los pans e retran aquells a pes, e  mengereu e no sareu sadollats. 27 »E si  
Ex 13,3  Déu de aquest loch per ço que no  mengets pa llevat. 4 Vuy axirets ab mes  
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Lv 11,8  ramuga. 8 »Les carns de aquells no  mengets e llurs calabrines mortehines no  
Lv 11,11  a vós; 11 [*] les llurs carns no  mengets ne llur morteÿna [*]. 12 Tots  
Lv 11,42  lo pits e ha molts peus [*], no’n  mengets, car abominable és. 43 No vullats  
Lv 25,19  los seus fruyts, dels quals  mengeu fins a sadollament, no tament  
Lv 26,29  per vostres peccats, 29 axí que  mengeu les carns de vostres fills e de  
Lv 10,19  menyar aquella? E cridaren a mi e  mengí dell sacrifici vuy si plau devant  
Ex 23,11  de ton poble, e ço que hy romendrà  menjaran les bèsties del camp; e açò matex 
Ex 22,31  31 »Hòmens sants sarets a mi, e no  menjarets les carns qui seran mortes per  
Ex 8,3  e en les tues relíquies dels teus  menjars, 4 e a tu e a ton pobla e a tos  
Ex 22,14  de restituació. 14 »E si algú  menllaverà bèstia nenguna de son proïsma e 
Ex 12,4  a lurs cases, 4 e si algú serà  menor en nombre que no puga haver anyell,  
Ex 18,22  a tu, e ells jutgeran les coses  menors; e serà lleugera cosa a tu, e los  
Ex 16,14  E aparech en lo desert una cosa  menude quaix redona, senblant a saliandre, 
Lv 2,6  [*]; 5 [*] 6 departiràs aquella  menudement e scamparàs demont oli. 7 »E si 
Lv 13,30  del cuyr e en ell cabels roigs  menuts, ensutzat és, cor llepra del cap és 
Ex 34,28  Moysèn XL dies e XL nits, que no  menyà pa ni bagué aygua, e escriví en les  
Lv 7,16  senblantment en aquell dia sia  menyada; si alguna cosa romendrà tro al  
Lv 7,19 nenguna cosa que sia inmunda no sia  menyada, mas sia cremade a foch, e ço que  
Ex 10,15  e aguastant totes coses. E fou  menyade la herba tota de la universa  
Ex 21,28  sia allapidat lo bou e no sien  menyades les sues carns, e lo senyor del  
Ex 12,4 de les ànimes que sien sofacients a  menyar l’anyell. 5 E serà l’enyell  
Ex 12,16  qui són diputats a’perellar de  menyar. 17 E observarets lo alís, cor en  
Ex 16,8  darà a vós en lo vespra carn a  menyar, e al matí pa en sadollament, per  
Ex 16,15  és lo pa que us dóna lo Senyor per  menyar. 16 Aquesta és la paraula la qual  
Ex 16,16  cascú aytant con n’hage mester a  menyar, un almut per cascun cap; segons lo 
Ex 16,18  segons que n’havia master a son  menyar. 19 E dix Moysèn a ells: –Nengú no  
Ex 16,29 cor Déu donà a vós [*] doblement lo  menyar en lo VI dia. Romanga cascú de vós  
Ex 16,32  per ço que coneguen lo pa que fiu  menyar a vós en lo desert com vos haguí  
Ex 32,6  e asech-se lo pobla a  menyar e a beura, e llevaren-sa a  
Lv 7,16  romendrà tro al matí, llegut és de  menyar-la; 17 e si alguna cosa serà  
Lv 7,26 de tots los animals no menyarets en  menyar, axí de ocells com de bestiar; 27  
Lv 10,18  a le santadat, e vós deguérets  menyar ella en lo santuari, axí com és  
Lv 10,19  axí com tu veus. Com poguí  menyar aquella? E cridaren a mi e mengí  
Lv 11,13  són de les aves que no devets  menyar, esquivadores són a vós: àguila e  
Lv 11,39  de aquells qui són lleguts a vós  menyar, qui llur morteÿna toquarà serà  
Lv 11,41  a vós, e no ho mengerets en  menyar. 42 E qualquequal grepona sobre lo  
Lv 11,47  lo no mon e que sapiats què devets  menyar e què devets lexar. 12,Tit Capítol  
Lv 14,4  vius los quals són lleguts de  menyar, e fust de sedra, vermell e hysop.  
Lv 17,13  de les quals vos és llegut de  menyar, escamp la sanch sua e cobre-la  
Lv 22,13  Nengú astranger no ha llibertat de  menyar. 14 »Ne qui mengerà de les coses  
Ex 12,15  ànima serà paride de Ysrael qui  menyarà llevat, del primer dia entrò al  
Ex 12,19  en les vostres cases. Aquell qui  menyarà cosa llevade, perirà l’ànima de  
Lv 7,20  d’ella. 20 E ànima ensutzada qui  menyarà de les carns de la oferta dels  
Lv 7,21  cosa de l’homa qui ensutzar pot e  menyarà de aquesta matexa manera les  
Lv 7,27  com de bestiar; 27 tota ànima qui  menyarà sanch perirà dels seus pobbles. 28 
Lv 14,47  47 e qui dormirà en aquella o hy  menyarà, llevarà la sua vestimenta. 48 »E  
Lv 17,10  qui peregrín entre vosaltres, si  menyarà sanch, yo fermaré la mia faç  
Ex 10,5  axí que res d’ella no aparrà, e  menyaran tot so que és [*] a le  
Ex 12,7  de la porte de la casa d’on  menyaran ell. 8 E menyarets les carns en  
Ex 12,44  seran circunzisos, e axí’n  menyaran. 45 »Palagrí ne llogater no  
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Ex 29,32  carns en lloch sant, 32 les quals  menyaran Aron e sos fills, e los pans qui  
Ex 29,32  del tabernacla del testament  menyaran, 33 per ço que sia agradabla lo  
Lv 6,18  los mascles dels [*] de Aron  menyaran ella, e açò sia fur per tostemps  
Lv 7,6  de preveres en lo lloch sant  menyaran aquestes carns, cor sant és dels  
Lv 7,15  sanch, 15 les carns del qual ells  menyaran en aquell dia, e no romangue d’  
Lv 8,31  lo Senyor dient: “Aron e sos fills  menyaran ells.” 32 E açò que romandrà de  
Ex 34,18  la festa de l’alís. VII dies  menyaràs l’alís, axí com mané a tu en lo  
Ex 16,35  tebernacle. 35 Los fills de Ysrael  menyaren la magne per XL anys entrò que  
Ex 16,35  en terra habitable, e aquest  menyaren entrò que vingueren a les fins de 
Ex 24,11 de Ysrael. E veren nostro Senyor, e  menyaren e baguéran. 12 E dix nostre  
Ex 12,8  de la casa d’on menyaran ell. 8 E  menyarets les carns en aquella nit,  
Ex 12,9  [*] ab llatugues agrestes. 9 No  menyarets d’ell que sia cruu ni en aygua  
Ex 12,9  e los peus de aquell e los budells  menyarets. 10 E no romendrà d’ell nenguna 
Ex 12,11  cremats-ho en lo foch. 11 E axí  menyarets aquell: los vostres llombres  
Ex 12,11  peus, e bastó en vostres mans; e  menyarets cuytosament en la Pascha ell a  
Ex 12,15 en fur de segla. 15 »E per VII dies  menyarets l’alís, e en lo primer dia no  
Ex 12,18 lo XIIII dia del mes, en lo vespra,  menyarets l’alís entrò a XXI dia de  
Ex 12,20  de la terra. 20 Nengun llevat no  menyarets en totes vostres habitacions, e  
Ex 12,20  en totes vostres habitacions, e  menyarets cosa aliza. 21 E apellà Moysèn  
Ex 12,46 manuch d’ell. 46 »E en una case lo  menyarets, e no traurets de la carn d’  
Ex 13,6  cases en aquest mes. 6 VII dies  menyarets alís nàdeus, e en lo VIIè dia  
Ex 13,7  serà la festa del Senyor. 7 Alís  menyarets VII dies, e no aparrà ab tu  
Ex 16,12  a ells e digues-los: “Al vespra  menyarets carns, e al matí serets  
Ex 23,15  la festa del pa alís; VII dies  menyarets alís, axí com mané a tu en lo  
Lv 7,26  »E la sanch de tots los animals no  menyarets en menyar, axí de ocells com de  
Lv 10,13 altar, cor sant dels sants és. 13 E  menyarets-lo en lloch sant, cor dat és a 
Lv 10,14 és ofert e la cama qui és depertide  menyarets en lloch munde tu e tos fills e  
Lv 11,2  Déu. Aquests són los animals que  menyarets de tots los animals de la terra: 
Lv 11,3  ha depertida la ungla e que remuch  menyarets. 4 E qualquequal remugarà e  
Lv 11,4  axí com lo camell e de altres, no  menyarets de aquella, e entre les inmundes 
Lv 11,9  en aygües de flumns o en estayns,  menyarets. 10 E aquell qui no haurà ales  
Lv 11,34  trenquat. 34 Tots los menyars que  menyarets, si serà gitada aygua demunt  
Lv 25,12  jubileu, e prestament collides les  menyareu. 13 L’ayn jubileu retorna tothom 
Lv 11,34 açò deu esser trenquat. 34 Tots los  menyars que menyarets, si serà gitada  
Ex 18,12 tots los vells de Ysrael per ço que  menyasen pa ab ell devant nostre Senyor.  
Ex 34,15  -t’hia algú d’ells per ço que  menyasses de les coses sacrificades, 16 e  
Ex 22,13  a son senyor. 13 E si serà  menyat per bèstia, no n’és tingut; e si  
Lv 6,30  tabernaccla del testimoni no sia  menyat, mas en foch sia cremat. 7,Tit  
Lv 7,19  a foch, e ço que serà net sia  menyat d’ella. 20 E ànima ensutzada qui  
Lv 8,31 fora del tabernacla devant aquell e  menyats-les aquí, e los pans de  
Lv 8,31 les aquí, e los pans de consagració  menyats, los quals són posats en lo  
Lv 10,12  de la oferta de nostre Senyor e  menyats aquell sens llevat prop de l’  
Lv 10,17  de Aron, e dix: 17 –Per què no  menyats lo sacrifici fet per peccat en  
Ex 16,25  verma en aquell. 25 E dix Moysèn:  –Menyats aquell vuy, cor disapte és de  
Ex 16,3  sobre les olles de les carns e  menyàvem pa en sadollament. Per què has  
Ex 8,26 26 E dix Moysèn: –No’s pot axí fer  †menys de totes les obres† dels agipcians  
Ex 16,17  Culliren-ne alguns més e altres  menys, 18 e aquell qui menys na cullia,  
Ex 16,18 més e altres menys, 18 e aquell qui  menys na cullia, com masurave [*] trobave  
Lv 2,4  con pans de sèmola, ço és a saber,  menys de llevat [*]; 5 [*] 6 departiràs  
Lv 7,10  ab oli untat o mesclat o sia seque  menys de rres, [*] los fills de Ysrael sia 
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Lv 23,38  e sacrificis e ofarenes, 38  menys del que presentar soleu lo dia del  
Lv 25,16  tant crexerà lo preu, e quant  menys comteràs, tant menys lo preu  
Lv 25,16  preu, e quant menys comteràs, tant  menys lo preu costerà, car lo temps dels  
Ex 9,21 bestiàs per cases, 21 e aquells qui  menysprasaren la paraule de nostre Senyor  
Lv 20,4  de la terra ffer no hu volrà,  menyspresant la mia senyoria, llexarà l’  
Ex 6,16  lurs cognisions: Guersson e Caad i  Merarí. E los anys de la vida de Lleví  
Ex 6,19  foren CXXXIII. 19 E los fills de  Merarí, fills de Lleví foren: Moholí e  
Ex 23,3 ·t desvinyes de veritat, 3 e hauràs  mercè del pobre en lo plet. 4 »E si  
Ex 33,19 nostre Senyor devant tu, e yo hauré  mercè de qui volré, e faré misericòrdia a  
Lv 23,28 qual vos tornareu a Déu perquè hage  mercè lo Senyor de vosaltres. 29 Tota  
Ex 21,23  Mas si morrà, jutgeràs segons que  mereix: ànima per ànima, 24 ull per ull,  
Ex 15,24  Amaroch, ço és, «Amarguós». 24 E  mermurà lo poble contre Muysèn dient: –Què 
Ex 16,2 foren axits de terra de Agipte. 2 E  mermurà tota la congragació dels fills de  
Ex 16,8  per ço car ha oÿdes vostres  mermuracions; en los quals mermuraments  
Ex 16,7 nostre Senyor, cor ell oý lo vostro  mermurament contre lo Senyor. E nós, ¿qui  
Ex 16,8  [*] cor no és contre nós lo vostre  mermurament, mas contre al Senyor. 9 E dix 
Ex 16,9 lo Senyor, cor ell ha oÿt lo vostro  mermurament.” 10 E dementra perlava Aron a 
Ex 16,12  a Moysèn e dix: 12 –Yo he oït lo  mermurament dels fills de Ysrael. Parle a  
Ex 16,8  vostres mermuracions; en los quals  mermuraments mermurats un poch contre ell, 
Ex 17,3 E sedeyà aquí lo poble per aygua, e  mermuraren contre Muysèn dient: –Per què  
Ex 16,7  lo Senyor. E nós, ¿qui som, qui  mermurats contre nós? 8 E dix Moysèn:  
Ex 16,8  en los quals mermuraments  mermurats un poch contre ell, [*] cor no  
Ex 7,3  cor, e muntiplicaré mos senyals e  mes maravelles en la terra de Agipte. 4 E  
Ex 12,2  e a Aron en terre de Agipte: 2 –Lo  mes aquest és a vós comensament e primer  
Ex 12,2  és a vós comensament e primer  mes de l’ayn. 3 Perlats a tota la  
Ex 12,3  diets a ells: “Lo Xè dia de aquest  mes prenga cascú de vós per casade un  
Ex 12,6  -los entrò al XIIII dia del  mes aquest, e sacrificaran ella de tota la 
Ex 12,18  fur perdurable. 18 E en lo primer  mes, en lo XIIII dia del mes, en lo  
Ex 12,18  lo primer mes, en lo XIIII dia del  mes, en lo vespra, menyarets l’alís entrò 
Ex 12,18  l’alís entrò a XXI dia de aquell  mes matex, a vespra. 19 Per VII dies  
Ex 13,4 mengets pa llevat. 4 Vuy axirets ab  mes nou de la spiga, 5 e us metrà nostre  
Ex 13,5  cascuna de vostres cases en aquest  mes. 6 VII dies menyarets alís nàdeus, e  
Ex 16,1  Helín e Sinaý, en lo XV dia del  mes aprés que foren axits de terra de  
Ex 19,1  terra. 19,Tit Capítol XX 1 E en lo  mes terç de l’aximent de Ysrael de terra  
Ex 23,15  axí com mané a tu en lo temps del  mes de mesces com axist de Agipte. E no  
Ex 23,16  mi buyt. 16 »E la solempnitat del  mes, la primera de te obra que senbraràs  
Ex 34,18  axí com mané a tu en lo temps del  mes de la spiga, cor en aquell temps del  
Ex 34,18  la spiga, cor en aquell temps del  mes de la spiga axist de terra de Agipta.  
Ex 40,2  a Moysèn dient: 2 –En lo primer  mes, en lo primer dia del mes, dresaràs lo 
Ex 40,2 lo primer mes, en lo primer dia del  mes, dresaràs lo tabernacla del testament. 
Ex 40,15 nostra Senyor. 15 E fo en lo primer  mes de l’ayn seguon, en lo primer dia del 
Ex 40,15 l’ayn seguon, en lo primer dia del  mes, fo adificat e adobat lo tabernacla.  
Lv 15,19  haurà flux de sanch al cap del  mes, sia departida per VII dies. 20 E  
Lv 16,29 serà a vós en fur perdurabla: en lo  mes VII, en lo Xè dia del mes, aflegirets  
Lv 16,29  en lo mes VII, en lo Xè dia del  mes, aflegirets vostres ànimes; nengú no  
Lv 23,5  deveu en son temps: 5 »Lo primer  mes, en lo XIIII dia del mes en la  
Lv 23,5 »Lo primer mes, en lo XIIII dia del  mes en la vesprada, Peça o Trespasament  
Lv 23,6  Senyor és. 6 E lo XVè dia del dit  mes, festa dels pans alizos del Senyor és; 
Lv 23,24  –Parla als fills de Ysrael: »En lo  mes VII, en lo primer dia del mes, serà  
Lv 23,24  lo mes VII, en lo primer dia del  mes, serà disapte a vosaltres racordable;  
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Lv 23,27  dient: 27 –Lo dia desè de aquest  mes setè, dia de perdonansa sarà e de molt 
Lv 23,34  Ysrael: Del quinsèn dia de aquest  mes VII seran les festes dels Tabernaclas, 
Lv 23,39  al Senyor. 39 »Del quinzèn dia del  mes setè, quant ajustareu los fruyts de la 
Lv 23,41  vostres generacions. E en lo VIIè  mes festa fareu 42 e rapozareu en les  
Lv 25,9  anys, 9 e sonareu lo corn lo setèn  mes en lo Xèn dia del mes, en temps de  
Lv 25,9 corn lo setèn mes en lo Xèn dia del  mes, en temps de misericòrdia en tota la  
Lv 27,6  XX sicles; la fembra, X. 6 E de un  mes fins al V ayn, per mascla seran dats V 
Ex 1,12  Phirone, Ramarcès. 12 E en quant  més los opromien, aytant més muntiplicaven 
Ex 1,12 E en quant més los opromien, aytant  més muntiplicaven e crexien. 13 E los  
Ex 2,3  -lo per IIIs mesos. 3 E com  més no’l poguessen selar, féran una  
Ex 9,18  hora ploura pedrusca de mayor, e  més que no fo null temps en Agipte,  
Ex 10,6 serfs e de tots agipcians, tant que  més no’n véran los pares teus ne los  
Ex 16,17  de Ysrael. Culliren-ne alguns  més e altres menys, 18 e aquell qui menys  
Ex 16,18  trobave compliment, e aquell qui  més na cullia, com mesurave no’n trobave  
Ex 16,18  cullia, com mesurave no’n trobave  més; cadehú ne justave segons que n’havia 
Ex 19,19 so de la botzina anave crexent molt  més. E Moysèn perlave e Déu responia a  
Ex 26,12  ço és, una cortina que hy és  més, cobriràs-na la part derrera del  
Ex 38,25 trespassaren en nombra de XX anys e  més, de DCIIIMªDL pesses. 26 Foren enperò  
Lv 4,22 »E si peccarà príncep contre un hom  més de açò que nostre Senyor veda per  
Lv 6,5  entreguament, e la sinquena part  més al senyor al qual ha donat lo dan. 6 E 
Lv 13,30  ell. 30 E si veu que sia pregon  més avall del cuyr e en ell cabels roigs  
Lv 25,16  fruyts ho vendran a tu. 16 Quant  més anys romendran aprés del jubileu tant  
Lv 25,43  a aquell per senyoria ni  més haver; tembràs tu lo teu Déu. 44  
Lv 25,51 li comtat a raó de lloguer; 51 e si  més muntarà los anys que romanen fins l’  
Ex 16,3  a ells los fills de Ysrael:  –Més amàrem esser morts per la mà de  
Ex 36,5  venguéran 5 a Moysèn e digueren:  –Més ofer lo pobla que no’ns és  
Ex 5,21  e devant sos serfs, cor vós havets  mès coltell en sa mà per ociura nós. 22 E  
Ex 14,6  Ysrael que no servesque a nós? 6 E  mès-se en carrera, e pres tot lo poble  
Ex 14,21  bufant que bufàs tota la nit, e  mès la mar en sech. E foren les aygües  
Ex 15,25 a ell un fust; lo qual, com l’hach  mès en les aygües, les aygües tornaren  
Ex 22,6  o péxer, sertes aquell qui ha  mès lo foch esmanerà lo dan. 7 »E si algú  
Ex 22,8 de la casa al jutge e jurerà que no  mès sa mà en açò de son companyó 9 e sobre 
Ex 24,6 pres Moysès la meytat de la sanch e  mès-la en un vaxell, e la part romanent  
Ex 24,11  o quax cel com és sarè. 11 E no  mès sa mà sobre aquells qui de luyn  
Ex 33,4  mala aquesta, e ploraren, e no  mès nengú son preu sobra ell. 5 E dix  
Ex 38,7 cobrí-les de llaunes de aram, 7 e  mès les perxes en los anells sobra lo  
Ex 40,16  tabernacla, e adobà sos pilars, e  mès ses posts, e †donà† ses †derres†, e  
Ex 40,18  E posà lo testimoni en l’arque, e  mès les perxes sobra la arque, e posà la  
Ex 40,28  axí com Déu havia manat. 28 E  mès lo pitxell; stech ple d’aygua en lo  
Lv 7,38  pacificables, 38 les quals  mès nostro Senyor a Moysèn en lo munt de  
Lv 8,20  e lo cap e la fraxura e lo sèu  mès en lo foch, 21 llevats primerament los 
Ex 21,30  sia mort. 30 E si rehemsó serà  mesa sobre ell, sia donade per l’ànima de 
Ex 5,7 ells vajen cullir lo rostoll en les  mesces, e al bosch le lenya; 8 e ajustats  
Ex 23,15  mané a tu en lo temps del mes de  mesces com axist de Agipte. E no aparràs  
Lv 21,15  sinó infanta de son poble. 15 No  mescla la generació de son llinatge ab  
Lv 6,15  lo sacerdot I puyn de sèmola  mesclada ab oli e molt ensens, lo qual sia 
Lv 9,4  de cascú, e ofarits sèmola  mesclada ab oli, cor vuy aparech a vós  
Lv 14,10  de sèmola en sacrifici, que sia  mesclada ab oli [*]. 11 E com lo sacerdot  
Lv 14,21 sacerdot, e la Xª part de la sèmola  mesclada en oli en sacrifici, e II sistés  
Ex 29,40  40 e la Xè part de sèmola neta  mesclade ab oli, que hage masura IIIIª  
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Lv 7,12  de sèmola fets ab oli per agual  mesclament, 13 e pans llevats sacrificarà  
Lv 18,20  ton proïsma no participaràs, ni ab  mesclament [*] no seràs ensutzat. 21 »De  
Ex 5,7  donets gens de palla al poble per  mesclar-la ab lo brach de les rajolles,  
Lv 18,23 ’s sotsmetrà a dengun animal ni’s  mesclarà ab ell, car lleg peccat és. 24  
Lv 18,22  sóm lo Senyor. 22 »Ab mascla no’t  mesclaràs ab participació famanil, car  
Ex 1,14 e faÿen-los fer rayolles de brach  mesclat ab palla, e ab tot servey en lo  
Ex 30,35 ab temiama per rahó de untar, e sia  mesclat diligentment e pura, e serà molt  
Ex 39,20  sobre lo ephot, de obra de tixedor  mesclat de blau, 21 e la capulla en la  
Lv 7,10  10 vulle’s que sia ab oli untat o  mesclat o sia seque menys de rres, [*] los 
Ex 12,38  infans e fembres, 38 e companyes e  mesclaye gran qui pujà ab ells, e ovelles  
Ex 25,27 seran los sercles de or per un sien  meses barres per ço que puguen portar la  
Ex 30,4  llats per ço que per aquells sien  meses barras ab què sie aportat l’altar.  
Ex 2,2 molt bell, e amagaren-lo per IIIs  mesos. 3 E com més no’l poguessen selar,  
Ex 22,25  argent presteràs a mon poble e al  mesquí que habita ab tu, no sies a ell axí 
Lv 23,10  yo us donaré e haureu saguades les  messes, portareu los monolls de les  
Lv 23,10 les spigues promeyes de les vostres  messes al sacerdot, 11 lo qual alsarà la  
Lv 23,14 14 »Pa ni farina no mengereu de les  messes fins que la presentareu al Déu  
Lv 23,22 22 »E aprés que haureu saguades les  messes de vostra terra, no les saguareu  
Lv 26,5 complits; 5 reebrà la betuda de les  messes la venema, e la venema sobrevindrà  
Ex 16,4  -n’ha cascú segons que haurà  mester aquell dia, per ço que yo’ls asayg 
Ex 16,16  de açò cascú aytant con n’hage  mester a menyar, un almut per cascun cap;  
Ex 38,23  Achimach, del trip de Dan, qui era  mestra de fusta e de texir de blau e de  
Lv 15,24  l’homa jaurà ab ella en lo temps  mestrual de la sua sanch, serà no nèdeu  
Lv 12,2 per VII dies del departiment de les  mèstrues; 3 e en lo dia VIIIè sia  
Lv 12,5  entorn lo gitament de les sues  mèstrues, e estarà LXVI dies en la sanch  
Lv 15,25  de sanch, no en lo temps de les  mèstrues, mas aprés lo temps, serà no  
Lv 15,25  quax axí com en lo temps de les  mèstrues; 26 e lo loch on dormirà e un  
Ex 26,8  e IIII de ample, e de aquesta  mesura seran totes les altres. 9 E junyir  
Ex 38,11  les colones, tot era de una matexa  mesura, e les obres éran de matall. 12 E  
Ex 38,18  XX colzes, e d’alt V, segons la  mesura de totes les altres coses de la  
Ex 39,9  tortís, 9 e fo quodrat e dopla, de  mesura de un palm, 10 e posà en IIII tires 
Lv 5,18  del folch al sacerdot, segons la  mesura de la extimació del peccat. Lo qual 
Lv 6,6  sacerdot segons la stimació de la  mesura del peccat. 7 E aquell prech per  
Lv 7,10  de Ysrael sia depertit per agual  mesura. 11 »Aquesta és la lley de la  
Lv 19,35 en juý, en pes just, en retgla, [*]  mesura. 36 [*] agual [*]. Yo sóm lo Senyor 
Lv 27,3  donarà L sicles de argent a le  mesura del santuari; 4 e si és fembra,  
Lv 27,16 e santifiquarà al Senyor, segons la  mesura de la sament serà estimat lo preu:  
Ex 16,18  e aquell qui més na cullia, com  mesurave no’n trobave més; cadehú ne  
Ex 16,36  de Canahan. 36 E lo almut ab què  mesuraven la magne era la Xª part de un  
Lv 27,16 sament serà estimat lo preu: si XXX  mesures de ordi serà sembrada la terra,  
Ex 21,13 desliurarà aquell en les sues mans,  meta’l hom en loch en lo qual no degua  
Lv 5,11  ço és, un cister, de sèmola, e no  meta en aquella oli, ni ensens no n’hi  
Lv 16,12  de l’altar, e tanent en la mà  meta-hy timiama e ensens, e entra oltra  
Ex 14,2  de Ysrael que’s ratornen e que’s  meten per la ragió de Fiayrot, qui és  
Ex 26,28  la plaga occidental 28 que’s  meten per miganes taules demont entrò  
Lv 6,12  lo qual nodresqua lo sacerdot  metén a ell llenya matí tots dies, e lo  
Ex 21,19  en aquell les despezas, axí dels  metges com del dan que haurà sostengut. 20 
Ex 9,31 ço con l’ordi espiguave e lo li ya  metia fulles, 32 mas lo forment e la  
Lv 18,3 regió de Canahan, a le qual yo dech  metra a vosaltres, no obrereu, ne en les  
Ex 13,5  ab mes nou de la spiga, 5 e us  metrà nostre Senyor en la terra dels  
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Ex 13,11  temps, d’ayn en ayn. 11 »E com te  metrà nostre Senyor en la terra dels  
Lv 6,3 ’n farà alguna colúmpnia, 3 o le hy  metrà en cosa perduda o le hy salerà, o en 
Lv 14,15  aquell, 15 e de l’oli del sister  metrà en la sua sinestra, 16 e benyarà lo  
Ex 15,17 [*] lo qual tu has remut. 17 Tu los  metràs e’ls plantaràs en lo munt de la  
Ex 26,19  XL colones de argent, de les quals  metràs IIs desots cascuna taula e en cade  
Ex 27,7  cobriràs de llaunes d’eram, 7 e  metràs les perxes per los dits anells, e  
Ex 40,7  l’altar de l’holocaust. 7 E  metràs lo pitxell entra l’altar e lo  
Ex 22,18  custumat de pendre les vèrgens. 18  »Metzinés no llexeràs viura. 19 »E qui  
Ex 3,7  lo Senyor: –Yo viu la aflicció del  meu pobla en Agipta, e oý la lur clamor  
Ex 3,10  trametré’t a Farahó, e treuràs lo  meu poble, fills de Yraell, de Agipta. 11  
Ex 3,12  yo’t tramet: com trauràs lo poble  meu de Agipta, tu sacrificaràs a Déu sobre 
Ex 3,15 mon nom enpertostemps, aquest és lo  meu memorial de generació en generació.”  
Ex 4,21  son cor per ço que no lex lo  meu poble. 22 E diràs açò a Faraó: “Açò  
Ex 5,1 Senyor Déu de Yraell: “Lexa anar lo  meu poble de Yraell per ço que sacrifícan  
Ex 6,3  e Jacob en Déu totpoderós, e en lo  meu nom Adonay, lo qual fiu seber a ells,  
Ex 7,4  Agipte, e treuré la mia host e lo  meu poble, fills de Yraell, de terra de  
Ex 7,16 ha tremàs a tu dient: Llexa anar lo  meu poble per ço que sacrifich en lo  
Ex 8,1  diu nostre Senyor: Llexa anar lo  meu pobla per ço que sacrifícan a mi en lo 
Ex 8,20  a ell: “Açò diu Déu: Llexa anar lo  meu poble per ço que sacrifich a mi, 21  
Ex 8,22  terra de Guossen, en la qual és lo  meu poble, cor no hy seran les mosques,  
Ex 8,23 terra, 23 e posaré divisió entra lo  meu poble e lo teu. E demà serà aquest  
Ex 9,1  Déu dels hebreus: Llexa anar lo  meu poble per ço que sacrifich a mi; 2 cor 
Ex 9,13  Déu dels hebreus: Llexa anar lo  meu poble per ço que sacrifich mi, 14 cor  
Ex 9,16  ma forteleza e que sia racomtat lo  meu nom en tota la terra. 17 ¿E encare  
Ex 9,17  la terra. 17 ¿E encare ratens lo  meu pobla e no vols aquell lexar? 18 Vet  
Ex 15,9  serà enriquehida. Yo trauré lo  meu coltell e la mia mà los auciurà.» 10  
Ex 20,24  loch en lo qual serà memòria del  meu nom; yo vendré a tu e benayré a tu. 25 
Ex 20,26 26 »No pugs per escalons a l’altar  meu, per ço que no sia revelade la tua  
Ex 23,20  sa mara. 20 »Vet que yo tremet lo  meu àngel que vage ab tu e que’t guort en 
Ex 23,21  colpes com peccarets, e és lo  meu nom en aquell. 22 Cor si ohiràs la veu 
Ex 31,13  “Guordats-vos que’l disapte  meu colguats, cor senyal és entra mi e vós 
Ex 32,22  respòs: –No s’irasque lo senyor  meu. Tu conexs bé aquest pobla, que és  
Ex 32,34  ço que he dit a tu: Vet que lo  meu àngel irà devant tu, e yo en lo dia de 
Ex 33,2  2 E daré’t per guihador lo  meu àngell per ço que gite’n los cananeus 
Ex 34,19  vullva de llinatge masculí serà  meu de tots los animals, axí de bous con  
Ex 34,19  axí de bous con de ovelles serà  meu. 20 E lo primer nat de l’aze  
Lv 15,31 en llurs llegeses com ensutzaran lo  meu tabernacla que és entre ells. 32  
Lv 17,11  doné aquella a vós sobre l’altar  meu a perdonar sobre vostres ànimes, cor  
Lv 19,12 son proïsma. 12 No perjuraràs en lo  meu nom ne potlluyràs lo nom del Senyor  
Lv 19,30  meus disaptes observau e temeu lo  meu santuari. Yo sóm lo Senyor. 31 »No us  
Lv 20,3 sament a Maloch e haurà ensutzat lo  meu santuari e haurà poluÿt lo meu nom  
Lv 20,3  lo meu santuari e haurà poluÿt lo  meu nom sant. 4 La qual cosa, si lo pobble 
Lv 21,23  ha e ensutzar no deu lo santuari  meu. Yo sóm lo Senyor qui santifich a  
Lv 22,32  Senyor. 32 No ensutzeu lo sant nom  meu, perquè sia santificat enmig dels  
Lv 26,9  sareu montiplicats e fermaré lo  meu pacta ab vosaltres; 10 mengereu les  
Lv 26,11  lensar-les-heu. 11 Posaré lo  meu tabernaccla enmig de vosaltres e no us 
Lv 26,12 vostro Déu, e vosaltres sereu poble  meu. 13 Yo sóm lo Senyor Déu vostre, qui  
Lv 26,15  manades són per mi, e anullareu lo  meu pacta, 16 yo de sert aquestes coses  
Lv 26,44  destroÿts e que fos trenquat lo  meu pacte ab ells, car yo sóm lo Senyor  
Ex 10,2  són entravengudes en Agipte, e los  meus senyals que yo he fets en ells,  
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Ex 13,2 dels hòmens com de les bèsties, cor  meus són tots. 3 E dix Moysèn al poble:  
Ex 15,7 glòria has deposats los adversaris  meus. Tu trematist la tua yra, la qual  
Ex 16,28  a quant no volran guardar los  meus manements ne la mia lig? 29 Veyats  
Ex 20,6  aquells qui amen mi e guórdan los  meus manements. 7 »No pendràs lo nom de  
Lv 10,11  als fills de Ysrael tots los  meus fus que ha parlat Déu a ells per mà  
Lv 18,4  de ells no caminareu. 4 Fareu los  meus juýs e los meus manaments guordareu,  
Lv 18,4  4 Fareu los meus juýs e los  meus manaments guordareu, e per aquells  
Lv 18,30 enmig de son pobla. 30 »Guordau los  meus manaments. No vullau fer ço que féran 
Lv 19,3  la mara e son para tema. »Los  meus disaptes guordau. Yo sóm lo Senyor  
Lv 19,30  la terra e sia purificat. 30 »Los  meus disaptes observau e temeu lo meu  
Lv 19,37  de Agipta. 37 »Servau tots los  meus manaments e tots los juýs, e feu tots 
Lv 20,26  dels altres pobles perquè fóceu  meus. 27 »Hom o dona en los quals ha  
Lv 22,9  Yo sóm lo Senyor. 9 »Guordaran los  meus manaments que no’s sotmeten a peccat 
Lv 25,18  lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los  meus manaments e mos juýs guordau, e  
Lv 25,23  e vosaltres forestés e conrehadós  meus sou, 24 per què tota la regió de  
Lv 25,55 jubileu axirà ab sos fills. 55 »Car  meus són tots los fills de Ysrael, los  
Lv 26,3  Jo sóm lo Senyor. 3 »Si en los  meus manements caminareu e ço que us man  
Lv 26,14 cosa si no oirets ni fareu tots los  meus manements, 15 e meynspresareu les  
Lv 26,15 e meynspresareu les mies leys e los  meus juýs avilareu que no façau les coses  
Lv 26,43 per tant com hauran meynspresat los  meus juýs, e les mies lleys hauran  
Ex 21,11  coses, llex-la hom de grat anar  meyns de moneda. 12 »E qui farrà hom per  
Lv 2,11  seran ofertes a nostre Senyor sien  meyns de llevat, axí que no hy hage res de 
Lv 6,16  la sèmola manuch Aron e sos fills  meyns de llevat, e mengen-la en lo loch  
Lv 8,26  qui era devant nostre Senyor; pa  meyns de llevat e una besteza a manera de  
Lv 13,33  cotna, 33 reurà’l en altra lloch  meyns de la plagua e tendrà’l per VII  
Lv 23,38  soleu lo dia del disapta, e  meyns de vostres vots e promeses e  
Lv 25,47  e del palagrí, e, vengut a  meyns, vendrà’s ton frara o a’lgú de son 
Ex 21,8  de vendre-la a pobble estrayn si  meynspresà aquella. 9 E si son fill  
Lv 11,43  car abominable és. 43 No vullats  meynspresar les vostres ànimes ne no  
Lv 7,18  qualquequal ànima qui aytal cabrit  meynspresarà, serà causa de lleig  
Lv 26,11  enmig de vosaltres e no us  meynspresarà la mia ànima, 12 caminaré  
Lv 26,44  terra batallívol, totalment no’ls  meynspresaré ni axí poch no’ls avorriré  
Lv 26,15 fareu tots los meus manements, 15 e  meynspresareu les mies leys e los meus  
Lv 26,43  lurs peccats per tant com hauran  meynspresat los meus juýs, e les mies  
Lv 19,15  és ni jutgeràs injustament. No  meynspreus la persona del pobra ni honres  
Ex 19,21  e que per açò no parís d’ells la  meyor part, 22 e no lex los secerdots e  
Lv 13,3  color és espèsia de llepra, e  meyorment si la plaga és en la carn e en  
Ex 19,7  7 E vench Moysèn e apellà los  meyors nats del poble, e dix-los totes  
Ex 24,6  vadells XII. 6 E pres Moysès la  meytat de la sanch e mès-la en un  
Ex 27,5  l’altar, e serà la ret entrò a le  meytat de l’altar. 6 E faràs barres a l’ 
Ex 4,6  te mà en ton si. E com le hy hach  meza, trach-le’n massella blanca com a  
Ex 2,18  què us sou cuytades axí de venir a  mi? 19 E elles diguéran: –Un homa agepcià  
Ex 2,22  para és mon ajudador e desliurà a  mi de la mà de Farahó.» 23 E aprés molt de 
Ex 3,9  dels fills de Yraell és venguda a  mi, e encare la afflicció de aquells los  
Ex 3,13 pares ma tremat a vós”; e si dien a  mi: “Com és lo nom de aquell?”, què diré a 
Ex 3,15  e de Jacob, dient: Aquest és a  mi mon nom enpertostemps, aquest és lo meu 
Ex 3,16  “Lo Déu de vostres pares aparech a  mi, lo Déu de Abram, lo Déu de Ysach, lo  
Ex 4,1  respòs Moysèn e dix: –No creuran a  mi ne oyran le mia veu, e diran: “No  
Ex 4,25  e dix: «Tu est novi de sanch a  mi.» 26 E lexà aquell pus que hach dit  
Ex 4,26  pus que hach dit «Novi de sanch a  mi», per circumsizió. 27 E dix Déu a Aron: 
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Ex 5,1  de Yraell per ço que sacrifícan  mi en lo dasert.” 2 E aquell respòs: –Qui  
Ex 5,22 lo teu poble, ne per què has tramès  mi? 23 Cor per ço com yo sóm intrat a  
Ex 6,7  e ab grans juýs, 7 e pendré vós a  mi en poble, e seré vostro Senyor, e  
Ex 8,1  meu pobla per ço que sacrifícan a  mi en lo desert. 2 E si no’l vol lexar,  
Ex 8,8  Senyor que tolgue les granotes de  mi e de mon poble, e yo llexaré anar lo  
Ex 8,9  E dix Moysèn a Farahó: –Tu ordones  mi que yo prech per tu e per tos serfs e  
Ex 8,20 lo meu poble per ço que sacrifich a  mi, 21 cor si no’l llexes anar, vet que  
Ex 8,28 us na anets pus luyn, e pregats per  mi. 29 E dix Moysèn: –Yo axiré devant tu,  
Ex 9,1 lo meu poble per ço que sacrifich a  mi; 2 cor si encara los tendràs, 3 vet que 
Ex 9,13  lo meu poble per ço que sacrifich  mi, 14 cor en esta vegade trematré totes  
Ex 9,14  sàpies que no és nagú senblant a  mi en tota la terra. 15 E ara yo estendré  
Ex 10,3  a quant no vols esser sotmès a  mi? Llexa anar mon poble per ço que  
Ex 10,3  mon poble per ço que sacrifich a  mi. 4 E si no ho vols fer, vet que yo  
Ex 10,17 vós. 17 Prech-vos que perdonets a  mi aquest peccat aquesta vegade, e pregats 
Ex 10,17  Senyor Déu vostre que lleu de  mi aquesta mort. 18 E axí Moysèn devant  
Ex 10,28  a Moysèn: –Perteix-te devant  mi, e guarde’t que d’equí avant no veges 
Ex 11,8  8 –E devallen tots aquests serfs a  mi –dix Faraó– e adoreu-ma dient: “Ix tu 
Ex 11,8  tu e tot lo poble qui és sotmès a  mi”. E aprés açò axireu. 9 E axí-ce’n  
Ex 12,32  parlat. Anats-vos-en e benaÿts  mi. 33 E esforçà’s Agipte de cuytar e de  
Ex 13,2  a Moysèn dient: 2 –Santifica a  mi lo primer nat qui obre vullva en los  
Ex 13,8  és lo dia que féu nostre Senyor a  mi com ma tragué de Agipte.” 9 E serà  
Ex 14,15  Déu ha Moysèn: –De què’t clames a  mi? Parle als fills de Ysrael que’s  
Ex 15,2  és en nostre Senyor. Ell és fet a  mi en salut. Aquest és mon Déu, e yo  
Ex 17,2 [*]. [*] –Per què pledejats contre  mi, e per què temtats Déu? 3 E sedeyà aquí 
Ex 18,15 Al qual dix Moysèn: –Lo pobble ve a  mi e demanen la sentència de Déu, 16 car  
Ex 18,16  car com esdevé a ells [*], vénen a  mi per ço que yo jutge a ells, e fas-los 
Ex 19,4 alles de àguilas, e fiu venir vós a  mi. 5 Si are oyrets la mia veu e  
Ex 19,5  la mia covinensa, serets a  mi trezor de tots los pobles, cor mia és  
Ex 19,6  és tota la terra, 6 e vós serets a  mi en regna sacerdotal e gent sante.”  
Ex 20,3  3 »No sia a tu altre déu sinó  mi, 4 ne no fasses [*] nenguna semblance  
Ex 20,5  generació de aquels qui han oy a  mi, 6 e fas misericòrdia en millés, en  
Ex 20,6  en millés, en aquells qui amen  mi e guórdan los meus manements. 7 »No  
Ex 20,25  tu e benayré a tu. 25 E si faràs a  mi altar de pedra, no adifichs aquell ab  
Ex 22,23  23 cor si’ls nouràs crideran a  mi, e yo oiré la clamor d’ells, 24 e serà 
Ex 22,27  en què’s dorme; e si’s clamave a  mi yo oyria aquell, cor yo sóm  
Ex 22,29  lo primer nat de tos fills daràs a  mi, 30 e de tos bous e de tes ovelles  
Ex 22,30  e en lo VIII dia retràs aquell a  mi. 31 »Hòmens sants sarets a mi, e no  
Ex 22,31  a mi. 31 »Hòmens sants sarets a  mi, e no menjarets les carns qui seran  
Ex 23,14  en vostra bocha. 14 »III festes a  mi per sengles anys farets. 15 E  
Ex 23,15  de Agipte. E no aparràs devant  mi buyt. 16 »E la solempnitat del mes, la  
Ex 23,33  per ventura no’t fessen peccar en  mi; cor si serveix als lurs déus,  
Ex 24,12 dix nostre Senyor a Moysèn: –Puge a  mi en lo munt, està aquí e donaré a tu II  
Ex 25,2  als fills de Ysrael que aporten a  mi les promícies de tots los hòmens, e de  
Ex 25,8  e encare la racional. 8 E feran a  mi sentuari e habitaré enmig de aquells, 9 
Ex 25,30 l’altar lo pa de proposició devant  mi tostemps. 31 »E faràs canelobre de or  
Ex 28,1  esser sacerdots e que servesquen a  mi, axí com Aron e Nadap e Abiú e Aleatzar 
Ex 28,3  les quals sentificats aministren a  mi. 4 »E aquests són los vestiments que  
Ex 28,4  sos fills, per ço que servèsquan a  mi axí com a secerdots. 5 E ells pendran  
Ex 28,41 e sentificaràs a ells, e serviran a  mi en ofici de sacerdots. 42 E fé a ells  
Ex 29,1  »Tu santificaràs a éls a servir  mi. Tu pendràs un vadell e II moltons  
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Ex 29,9 e posaràs a ells capells, e seran a  mi sacerdots en custuma del setgla. E  
Ex 29,30  testament, per ço que aminéstran a  mi en lo santuari. 31 »E pendràs lo moltó  
Ex 29,44  sos fills per ço que servèsquan a  mi axí com a sacerdots. 45 E habitaré  
Ex 30,30  sacerdots per ço que servèsquan a  mi. 31 »E diràs als fills de Ysrael:  
Ex 30,31 “Aquest oli de untament sarà sant a  mi en les vostres generacions. 32 Carn de  
Ex 31,13  meu colguats, cor senyal és entra  mi e vós en les vostres generacions, per  
Ex 31,17 és covinensa enpertostemps 17 entra  mi e los fills de Ysrael, e senyal  
Ex 32,10  dura servitut. 10 E are llexe’l a  mi, e la mia ira irixaré contra ells, e  
Ex 32,23 és aperallat a mal; 23 e diguéran a  mi: “Fé a nós déus qui’ns guien, cor  
Ex 32,24  E portaren or e aduguéran-lo a  mi, e yo gití aquell en lo foch, e axí’n  
Ex 32,26  nangú és de nostre Senyor, venga a  mi. E ajustaren-se a ell tots los fills  
Ex 32,33  nostre Senyor: –Qui peccarà a  mi, yo’l rrauré de mon llibra. 34 Tu  
Ex 33,12  aquest pobla, e no fas a saber a  mi quals enviaràs ab mi. E tu diguist que  
Ex 33,12  fas a saber a mi quals enviaràs ab  mi. E tu diguist que’ls ma faràs a saber  
Ex 33,13 trop are gràcia devant tu, mostra a  mi la tua faç per ço que yo sàpia tu e  
Ex 33,17  cor tu has trobade gràcia devant  mi, e tu matex he conagut per nom. 18 E  
Ex 33,18  per nom. 18 E ell dix: –Mostra a  mi la tua glòria. 19 Respòs nostre Senyor: 
Ex 33,20  la mia faç, cor no pot veura a  mi homa qui visque. 21 E altra vegada dix: 
Ex 33,21 vegada dix: –Vet ací és lo lloch ab  mi, e staràs sobra la pedra, 22 e com  
Ex 33,23 mia mà, e veuràs la part derrera de  mi, mas la mia faç tu no pots veura.  
Ex 34,2  en lo munt de Sinaý. E astaràs ab  mi en sobiranesa del munt. 3 E nagú no  
Ex 34,20 fills raembràs, e no aparràs devant  mi buyt. 21 »VI dies obreràs, e en lo dia  
Ex 35,19  e lo drap de sos fills a servir a  mi axí com a sacerdots.” 20 E axí tota la  
Ex 40,13  vestadures per ço que aministren a  mi, e la unció de aquells serà en  
Lv 1,3  llur oferena [*] de bous, oferrà a  mi lo mascle net, devant la porta del  
Lv 8,31  en lo canestell, axí com manà a  mi lo Senyor dient: “Aron e sos fills  
Lv 8,35  [*], e siats remenbrans axí com a  mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol VIIII 1  
Lv 10,3  en aquells qui s’acosten a  mi, e devant tot lo poble seré glorificat. 
Lv 10,13  del Senyor, axí com manat és a  mi. 14 E lo pits qui és ofert e la cama  
Lv 10,18  en lo santuari, axí com és manat a  mi. 19 E respòs Aron a Moysèn: –Vuy és  
Lv 10,19  e lo holocaust devant lo Senyor; a  mi és esdavengut axí com tu veus. Com  
Lv 10,19  poguí menyar aquella? E cridaren a  mi e mengí dell sacrifici vuy si plau  
Lv 14,35  plaga de llebrozia és vist a  mi que sia en la mia casa.” 36 Lo prevera  
Lv 20,26  esser potluades. 26 »Sereu sants a  mi, car yo sóm sant. Yo sóm lo Senyor, e  
Lv 22,2 ensutzen lo nom dels santifiquats a  mi que ells presenten. Yo són lo Senyor. 3 
Lv 22,4  coses que santifiquades són a  mi entrò a tant que sia guorit. Qui  
Lv 26,15 façau les coses que manades són per  mi, e anullareu lo meu pacta, 16 yo de  
Lv 26,18  18 »E si axí no obayreu a  mi, anadir-hi-he les iniquitats  
Lv 26,21  caminareu ni fareu lo contrari a  mi ni volrets oir a mi, afagiré les  
Lv 26,21  lo contrari a mi ni volrets oir a  mi, afagiré les vostres plagues fins a VII 
Lv 26,23  e caminareu per lo contrari ab  mi, 24 yo de sert caminaré ab vosaltres  
Lv 26,27  no m’ohirets e caminareu contra  mi, 28 yo iré ab furor contrària envers  
Lv 26,40  se són capgirats e llunyats de  mi e han caminat per lo contrari a mi. 41  
Lv 26,40  mi e han caminat per lo contrari a  mi. 41 Caminaré yo donchs contra ells e  
Ex 2,10  ’l-ma bé, 10 cor ell ha la  mia adobció en loch de fill. E ella apellà 
Ex 3,18  de llet e de mel.” 18 E ogen la  mia veu, e entraràs tu e los vells de  
Ex 3,20 poderoza. 20 E yo mostraré a ell la  mia mà, e percudiré a Agipta an totes les  
Ex 4,1 e dix: –No creuran a mi ne oyran le  mia veu, e diran: “No aparech a tu nostre  
Ex 4,15  cor. 15 Tu parle ab ell e posa la  mia paraule en la bocha de aquell, e yo  
Ex 6,5  e són estat ramenbrant de la  mia covinensa. 6 E per amor de açò dich  
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Ex 6,8  le terra sobra la qual yo llevé la  mia mà per ço que donàs ella a Abram,  
Ex 7,4  daré plagua en Agipte, e treuré la  mia host e lo meu poble, fills de Yraell,  
Ex 7,5  que yo sóm Senyor, qui estendré la  mia mà sobre Agipte e trauré los fills de  
Ex 7,17 que yo fir ab la verga qui és en la  mia mà les aygües del flum, e torneran en  
Ex 9,3 si encara los tendràs, 3 vet que la  mia mà serà sobre los teus camps, e serà  
Ex 9,15  la terra. 15 E ara yo estendré la  mia mà, e farré a tu e a ton pobla de  
Ex 10,28  ’t que d’equí avant no veges la  mia cara, cor en qualque dia me vendràs  
Ex 13,19 vesitarà vós, portats-vos-en la  mia ossa ab vós.» 20 E mogueren-se de  
Ex 15,2  lo cavall ab son cavalcador. 2 La  mia forteleza e la mia lahor és en nostre 
Ex 15,2 cavalcador. 2 La mia forteleza e la  mia lahor és en nostre Senyor. Ell és fet 
Ex 15,9  e’ls depertiré lurs armes, e la  mia ànima serà enriquehida. Yo trauré lo  
Ex 15,9  Yo trauré lo meu coltell e la  mia mà los auciurà.» 10 Senyor, lo teu  
Ex 16,28  guardar los meus manements ne la  mia lig? 29 Veyats cor Déu donà a vós [*]  
Ex 18,19  19 Per la qual cosa, ojes la  mia paraule e prin mon consell, e serà Déu 
Ex 19,5  venir vós a mi. 5 Si are oyrets la  mia veu e guarderets la mia covinensa,  
Ex 19,5  oyrets la mia veu e guarderets la  mia covinensa, serets a mi trezor de tots  
Ex 19,5 a mi trezor de tots los pobles, cor  mia és tota la terra, 6 e vós serets a mi  
Ex 22,24  d’ells, 24 e serà indignade la  mia furor, e ferré tu del coltell, e serà  
Ex 23,18  No romendrà lo grex de la  mia festa entrò al matí. 19 Les promícies  
Ex 23,27  lo nombre de tos dies. 27 »E la  mia terror enviaré devant tu, e auciuré  
Ex 32,10  10 E are llexe’l a mi, e la  mia ira irixaré contra ells, e deliré  
Ex 33,14  gent. 14 E dix nostra Senyor: –La  mia faç irà devant tu, e rapòs donaré a  
Ex 33,20  vegada dix: –Tu no pots veura la  mia faç, cor no pot veura a mi homa qui  
Ex 33,22 sobra la pedra, 22 e com passarà la  mia glòria, yo posaré tu en lo forat de la 
Ex 33,22 forat de la pedra, e tendré-ta la  mia destra entrò que trespàs, 23 e pendré  
Ex 33,23  entrò que trespàs, 23 e pendré la  mia mà, e veuràs la part derrera de mi,  
Ex 33,23  la part derrera de mi, mas la  mia faç tu no pots veura. 34,Tit Capítol  
Lv 14,35  és vist a mi que sia en la  mia casa.” 36 Lo prevera mana a ell que  
Lv 17,10  si menyarà sanch, yo fermaré la  mia faç contra la ànima de aquell e  
Lv 20,3  o allepidarà, 3 e yo posaré la  mia cara contre aquell e tellaré aquell d’ 
Lv 20,4  ffer no hu volrà, menyspresant la  mia senyoria, llexarà l’hom qui haurà  
Lv 20,5  e no’l volrà matar, 5 posaré la  mia cara sobre l’homa aquell e sobre [*]  
Lv 20,6 e haurà fornicat ab ells, posaré la  mia cara contre aquella e mataré aquella  
Lv 25,21  nostres fruyts?”, 21 donaré la  mia benadicció a vosaltres lo VIè ayn, e  
Lv 25,23  sert no’s vendrà a totstemps, car  mia és, e vosaltres forestés e conrehadós  
Lv 26,11  vosaltres e no us meynspresarà la  mia ànima, 12 caminaré entra vosaltres e  
Lv 26,17  serà devorada; 17 posaré la  mia faç contra vosaltres e decaureu devant 
Lv 26,25  vosaltres espaza vengedora de la  mia amistanse o pacte. E com haureu  
Lv 26,30  de les vostres ýdoles, e la  mia ànima vos abominarà 31 en tant que les 
Lv 26,33  e desenbaynaré aprés vosaltres la  mia espaza, e serà la vostra terra deserta 
Lv 26,45  ells, 45 e ramenbrar-m’he de la  mia amistanse primera quant los traguí de  
Ex 3,20  e percudiré a Agipta an totes les  mies maravelles qui són fahedores enmig d’ 
Ex 9,14  en esta vegade trematré totes les  mies plagues sobre lo teu cor, e sobre los 
Ex 9,29  axit de la ciutat, estendré les  mies mans a nostre Senyor, e cessaran los  
Lv 18,5  Senyor, Déu vostra. 5 »Guordau les  mies leys e juýs que faent l’hom viurà en 
Lv 18,26  seus habitadors. 26 »Guordau les  mies costumes e lleys e juýs, e no fareu  
Lv 19,19 tu matex. Yo sóm lo Senyor. 19 »Les  mies lleys conservau. Les tues bèsties no  
Lv 20,22  sensa fills seran. 22 »Guordau les  mies lleys e juýs e feu aquelles per tal  
Lv 26,15  manements, 15 e meynspresareu les  mies leys e los meus juýs avilareu que no  
Lv 26,43  meynspresat los meus juýs, e les  mies lleys hauran viltingudes. 44 E enperò 
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Ex 3,4 acostava per veura, e apellà’l del  mig de la romaguera e dix: –Moysèn,  
Ex 14,16  fills de Ysrael e que passen per  mig de la mar en sech. 17 E yo endurahiré  
Ex 14,22  e intraren los fills de Ysrael per  mig de la mar en sech, e era la mar axí  
Ex 14,23  e totes les carretes intraren per  mig de la mar. 24 E com fo vengude la  
Ex 25,10  colzes [*], e de enpleza I colze e  mig, e de alteza semblantment I colse e  
Ex 25,10  e de alteza semblantment I colse e  mig. 11 E cobriràs ella del fin aur, dins  
Ex 25,17  clauste de fin or, de dos colzos e  mig [*] d’ample. 18 E faràs II xerobins  
Ex 25,23 lonch, e I colze d’ample, e d’alt  mig colze, 24 e cobriràs ella d’or net. E 
Ex 26,16  de X colzes, e ample de un colze e  mig. 17 E en lo llats de la taula haurà II 
Ex 30,13  Açò darà cascú qui passarà al nom:  mig sicla segons la masura del templa,  
Ex 32,27  la una porta entrò a l’altre per  mig de la albergada. Cascú mat muller o  
Ex 36,21  de X colzes, e d’ampla un colze e  mig. 22 II encastadures –uns tornets–  
Ex 36,33  atrecí altra barra qui passàs per  mig de les taules, de la un angla tro a l’ 
Ex 37,1 setim, e hach de llonch II colzes e  mig [*] d’ampla, e d’alt I colze e mig.  
Ex 37,1  [*] d’ampla, e d’alt I colze e  mig. E cobrí-la tota de pur or, dedins e 
Ex 37,6  aur, e havia de llonch II colzes e  mig, e I colze e mig d’ampla. 7 E féu II  
Ex 37,6 llonch II colzes e mig, e I colze e  mig d’ampla. 7 E féu II xerobins de pur  
Ex 37,10  ampla un colze, e d’alt I colze e  mig, 11 e cobrí-la de or pur. E féu a  
Ex 39,21  en la sobirane part contra lo  mig, e havia orla entorn per ço que no s’ 
Ex 26,28  occidental 28 que’s meten per  miganes taules demont entrò demont. 29 E  
Ex 12,29  Moysèn e a Aron. 29 E fo fet en la  mige nit que farí nostre Senyor tots los  
Ex 30,13  del templa, †sicles XX pesses†,  mige part del sicla oferran a nostro  
Ex 26,18 18 les quals sien XX en lo llats de  migjorn. 19 E faràs XL colones de argent,  
Ex 26,35  en lo llats del tebernacle devers  migjorn, e la taula estarà devers  
Ex 27,9  e’n l’angle de tremuntane contre  migjorn serà la cortina de blau de lli  
Ex 36,23  les quals n’havia XX de plage de  migjorn contra tramuntana, 24 ab XL  
Lv 11,14  vós: àguila e falquó e cornea 14 e  milà e voltor segons son genus, 15 e tot  
Ex 34,7  7 qui guordes misericòrdias en  millers, e perdonant nalet e colpa e  
Ex 20,6  oy a mi, 6 e fas misericòrdia en  millés, en aquells qui amen mi e guórdan  
Ex 14,12  los agipcians”? Cor molt és a ells  millor servir que no morir en lo desert.  
Ex 22,5  per ço que pexa aquí, sertes del  millor de son camp o del millor de sa  
Ex 22,5 sertes del millor de son camp o del  millor de sa vinya restituyrà allò. 6 »E  
Lv 27,10 sant serà 10 e mudar no’s porà per  millor que lo mal ni piyor que lo bo, la  
Ex 18,23  23 E si tu fas açò, tu complexs lo  ministeri de Déu, e los seus manements  
Ex 28,35  aquella Aron en l’ofici del  ministra per ço que sia oït son so com  
Ex 24,13  13 E llevaren-ce Moysèn e Josuè,  ministre de aquell, e puyà Moysèn en lo  
Ex 31,10  e les vestadures sues santes en lo  ministre Aron sacerdot e sos fills per ço  
Ex 33,11  ell s’entornave a le posade, son  ministre Jozuè, fill de Nun, infant,  
Ex 11,7  per ço que sàpien [*] quants  miracles depertí nostre Senyor entre los  
Lv 20,17  e veurà la sua verguonya e ella  mirerà la verguonya de son germà, cosa  
Ex 15,26 no aportaré sobre vós la maleza que  mis en Agipte. Yo sóm lo Senyor salvador  
Lv 10,4  oý Aron, callà. 4 E apellà Moysèn  Misael e Ethelsafans, fills de Ozibel,  
Ex 15,13  13 Tu fust guovernador en la tua  misericòrdia en lo poble que rahemist, e  
Ex 20,6  de aquels qui han oy a mi, 6 e fas  misericòrdia en millés, en aquells qui  
Ex 33,19 yo hauré mercè de qui volré, e faré  misericòrdia a’quell qui’m plaurà. 20 E  
Lv 25,9  en lo Xèn dia del mes, en temps de  misericòrdia en tota la vostra terra. 10 E 
Ex 34,6  e raclamat e passient en moltes  misericòrdias e vartader, 7 qui guordes  
Ex 34,7  e vartader, 7 qui guordes  misericòrdias en millers, e perdonant  
Ex 22,27  a mi yo oyria aquell, cor yo sóm  misericordiós. 28 »No diràs mal de Déu ne  
Ex 34,6 ell. E dix: –Senyorador, Senyor Déu  misericordiós e raclamat e passient en  
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Ex 6,22  22 E los fills de Ozibel foren:  Missael [*]. 23 E pres Aron muller Elizabe 
Ex 16,33  Moysèn a Aron: –Prin un vaxell e  mit-hi aytante magne com ne porà caber  
Ex 4,6  -li altre vegade nostre Senyor:  –Mit te mà en ton si. E com le hy hach  
Ex 35,27 pedres de unicla e perles demunt lo  mitra e la cassula, 28 e coses bé  
Lv 8,13 senyí a ells bragués e posà en ells  mitra, axí com havia manat nostre Senyor.  
Ex 39,30  e estrangueren ab fill blau ab lo  mitre, axí com manà nostre Senyor a  
Lv 6,20  sèmola en sacrifici perdurable; la  miytat per lo matí e la miytat per lo  
Lv 6,20  la miytat per lo matí e la  miytat per lo vespra. 21 La qual fragiran  
Ex 15,15  foren torbats, e los forts de  Moab hagueren gran temor, e tots los  
Ex 14,19  e en los seus cavalls. 18 [*] 19 E  moch-ce l’àngel de Déu qui guihave le  
Ex 17,1 sister. Ex 17,Tit Capítol XVIII 1 E  moch-se tota la multitud dels fills de  
Ex 40,34  -sa los fills de Ysrael en llurs  mogudes; 35 e si penyava la nuu, estaven- 
Ex 14,15  Parle als fills de Ysrael que’s  moguen, 16 e tu lleva la tua verga, e stin 
Ex 12,37  a ells, e despullaren Agipte. 37 E  moguéran-ce los fills de Ysrael de  
Ex 13,20  vos-en la mia ossa ab vós.» 20 E  mogueren-se de Sachot e passaren en  
Ex 16,1 les aygües. 16,Tit Capítol XVII 1 E  mogueren-ce de Helim, e vench tota la  
Ex 19,2  en lo desert de Sinaý, 2 cor ells  mogueren de Rehabidim e vengueren tro al  
Ex 6,19  de Merarí, fills de Lleví foren:  Moholí e Mussí. Aquests tots foren los  
Ex 11,5 nat de la serventa que és detràs la  mola, e tots los primers nats de les  
Ex 32,20 que havien fet e cremà’l en foch e  molch-lo entrò que fon ben manut, e  
Ex 1,7  cresquéran e germinaren e brotaren  molt, e compliren la terra. 8 E llevà’s  
Ex 1,9  lo pobla de Yraell és ab nós, e és  molt fort. 10 Vanits e sapiam quant  
Ex 1,20  e muntiplicà lo poble, e foren  molt confortats. 21 E per ço con les  
Ex 2,2 consabé e parí un fill. E véran ell  molt bell, e amagaren-lo per IIIs mesos. 
Ex 2,23  mi de la mà de Farahó.» 23 E aprés  molt de temps, morí lo rey de Egipta. E  
Ex 8,24  lo Senyor axí, e venguéran mosques  molt males en la casa de Farahó e de sos  
Ex 10,19  lo vent demantinent de occident  molt fort, e llevà’n los llegosts e gità  
Ex 11,9  açò axireu. 9 E axí-ce’n Moysèn  molt irat devant Farahó. E dix nostre  
Ex 14,12  que servesquam los agipcians”? Cor  molt és a ells millor servir que no morir  
Ex 18,9  nostre Senyor deslliurats. 9 Fo  molt alegra Jetró per amor de tots los  
Ex 18,26  lo poble tots temps, e ço que era  molt greu retornave a ell, e tota poque  
Ex 19,19 e lo so de la botzina anave crexent  molt més. E Moysèn perlave e Déu responia  
Ex 27,20  tu oli de arbres de olives que sia  molt pur, fet en pique, per ço que de  
Ex 30,35 mesclat diligentment e pura, e serà  molt digna a santificació. 36 E de açò  
Ex 31,8  e tots los vaxells, e lo canelobra  molt pur ab los seus vaxells, e l’altar  
Ex 32,19  viu lo vadell e los balls, e fonch  molt irat, e gità les taules e trenquà  
Ex 37,29  e la timiama de l’odorament  molt nèdeu per la obra de perfumar. 38,Tit 
Lv 1,13  l’altar en holocaust, e açò és  molt suau odor a nostre Senyor. 14 »E si  
Lv 2,2  lo puyn ple de sèmolla e oli e  molt ensens, e face lo prevera perfum  
Lv 6,15  I puyn de sèmola mesclada ab oli e  molt ensens, lo qual sia posat sobra la  
Lv 13,11  carn serà viva, 11 per llepra  molt vella pot esser comdepnada, [*] en  
Lv 23,13  ab oli en perfum del Senyor e olor  molt suau; presenterà de sert vi, la  
Lv 23,18  ab los llibamens seus en olor  molt suau al Senyor. 19 E I cabrit per lo  
Lv 23,21  21 E apellareu aquell dia festa  molt santa; nenguna obra de servici no  
Lv 23,27  setè, dia de perdonansa sarà e de  molt gran festa [*], e aflegireu les  
Lv 23,35  35 »Lo primer dia serà anomanat  molt gran e molt sant. Nenguna obra de  
Lv 23,35  dia serà anomanat molt gran e  molt sant. Nenguna obra de servey no fareu 
Lv 23,36  Lo dia VIII serà gran festa e  molt santa; presentareu holocaust al  
Lv 23,37  del Senyor les quals apellareu  molt grans e molt santes. Presentareu en  
Lv 23,37  les quals apellareu molt grans e  molt santes. Presentareu en aquelles  
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Lv 23,40  lo primer dia fruyt de arbre  molt bell, e brots del palmer, e rams de  
Lv 24,2  que aporten a tu oli de olives  molt pur e net per cremar en les llantes  
Lv 24,4  generacions; 4 sobre canalobre  molt net seran posades enpertostemps en  
Lv 24,6  en VI desà e dellà sobra la taula  molt pura devant lo Senyor los pozaràs, 7  
Lv 24,7  7 e pozaràs sobre ells perfum  molt pur perquè sia pa en ramenbrament de  
Lv 26,10 ab vosaltres; 10 mengereu les coses  molt pus velles de les belles, e les coses 
Lv 26,31  ni rabré d’equí avant la odor  molt suau, 32 i destroviré la vostra  
Ex 5,5  E adonchs Faraó dix a son consell:  –Molt és lo poble de la terra. Vegats  
Ex 5,5  esvahex a ell! E diguéran a ell:  –Molt és. E ell dix: –Donchs, veyats  
Ex 12,35  vaxells d’argent e d’or e  moltes vestidures. 36 E donà nostre Senyor 
Ex 34,6  e raclamat e passient en  moltes misericòrdias e vartader, 7 qui  
Lv 24,16 ab pedres sia allapidat per tota la  moltitut del poble; vulla que sia ciutadà  
Ex 29,18  sobra son cap, 18 e ofarràs tot lo  moltó ab ensens sobra l’altar. Oferta és  
Ex 29,19  sacrifici a Déu. 19 »E pendràs lo  moltó altra e sobra lo cap de aquell  
Ex 29,20  fills, 20 e puys daguollarets lo  moltó. E pendràs la sanch de aquell, e  
Ex 29,22  22 »E pendràs lo grex del  moltó e la coha e la tela, e la ratella  
Ex 29,22  e la cuxa dreta, per ço cor és  moltó de consagració, 23 e una torta de  
Ex 29,26 d’ell és. 26 E pendràs lo pits del  moltó, lo qual és alsat a Aron, e  
Ex 29,27  e la cuxa que depertist del  moltó, 28 ab la qual és santificat Aron e  
Ex 29,31 mi en lo santuari. 31 »E pendràs lo  moltó de la consagració e couràs las suas  
Ex 29,41  matexa [*]. 41 E l’altra anyell o  moltó ofarràs al vespra axí com faïst per  
Lv 4,32  e serà-li pardonat. 32 »E si lo  moltó aportaran a sacrificar per peccat,  
Lv 4,35  ell axí com se sol fer del sèu del  moltó qui és sacrificat per pasificament,  
Lv 5,15  peccarà, ofira per son peccat un  moltó net del folch, e qui no ho porà fer, 
Lv 5,16  lo qual prech per aquell ofirén lo  moltó, e serà perdonat a ell. 17 »Ànima  
Lv 5,18  per la sua iniquitat, 18 ofira un  moltó net del folch al sacerdot, segons la 
Lv 6,6 dan. 6 E per lo seu peccat ofira un  moltó nàdeu del folch, e do aquell al  
Lv 14,24  Déu. 24 E pendrà lo prevera lo  moltó del sacrifici per la colpa e lo  
Lv 16,3  que oferrà I tor per peccat e un  moltó en holocaust, 4 e vesta la gonella  
Lv 16,5  Ysrael II cabrits per peccat e un  moltó en holocaust; 6 e com aporterà lo  
Lv 23,18  un ayn e un vadell del remat e II  moltonets, e seran en holocaust ab los  
Ex 12,5  e tenrre, e pendrets ell dels  moltons e de les ovelles. 6 E servats-  
Ex 25,5  e pells de cabres 5 e pells de  moltons [*] e pells vermelles, e fusts de  
Ex 26,14  altre cobriment de pells roges de  moltons, e sobre aquesta faràs altre  
Ex 29,1  mi. Tu pendràs un vadell e II  moltons nàdeus, 2 e pa alís e crespel en  
Ex 29,3  e ofarràs-ho; e lo vadell e los  moltons. 4 Presentaràs Aron e sos fills a  
Ex 29,15 peccat és. 15 »E pendràs la un dels  moltons, e Aron e sos fills posen lurs  
Ex 29,38  cascun dia continuhadement: II  moltons de II anys, 39 un a matí e altra  
Ex 35,7  e pèlls de cabres, 7 e pells de  moltons vermelles [*], e fust de setim, 8  
Ex 35,23  e pèlls de cabres ne pells de  moltons tintes de vermells [*], 24 ne  
Ex 36,19  cubertor a la tenda, de pells de  moltons envermellides, e altra cubertor  
Ex 39,33  33 e ses cubertes dels cuyrs de  moltons tints en roig e la cuberta de les  
Lv 1,10  les ovelles és son sacrifici, e de  moltons e de cabres, lo holocaust sia d’  
Lv 8,2  l’oli e un vadel per peccat e dos  moltons e un canestell de pa alís, 3 e  
Ex 11,9  a Moysèn: –Farahó no us oyrà, per  molts de senyals que facen en la terra de  
Ex 23,2  companye a fer mal, ni en juýs de  molts no digues sentència e que’t  
Lv 11,42  grepona sobre lo pits e ha  molts peus [*], no’n mengets, car  
Lv 15,25  ensutzarà. 25 »Ffembra qui per  molts dies soferrà flux de sanch, no en lo 
Ex 2,22  apellà Eliètzer dient: «Lo Déu de  mon para és mon ajudador e desliurà a mi  
Ex 2,22  dient: «Lo Déu de mon para és  mon ajudador e desliurà a mi de la mà de  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

617 
 

Ex 3,15  e de Jacob, dient: Aquest és a mi  mon nom enpertostemps, aquest és lo meu  
Ex 4,10  10 E dix Mossé a Déu: –Prec-ta,  mon Senyor, que no m’hi tremates, car yo  
Ex 8,8  que tolgue les granotes de mi e de  mon poble, e yo llexaré anar lo seu poble  
Ex 9,27  e nostre Senyor és just, e yo e  mon poble som malvats. 28 Pregats nostro  
Ex 10,3  vols esser sotmès a mi? Llexa anar  mon poble per ço que sacrifich a mi. 4 E  
Ex 12,31  –Llevats-vos e axits d’entre  mon poble, vós e los fills de Ysrael, e  
Ex 15,2 Ell és fet a mi en salut. Aquest és  mon Déu, e yo glorificaré lo Déu de mon  
Ex 15,2 mon Déu, e yo glorificaré lo Déu de  mon pare, e yo axalsaré ell. 3 Nostre  
Ex 17,15  altar, e apellà lo nom de Déu «En  mon axelsament», dient 16 que solament la  
Ex 18,4  havia nom Aliàtzer, e dix: «Déu de  mon para, tu est mon ajudedor e’m  
Ex 18,4  e dix: «Déu de mon para, tu est  mon ajudedor e’m desliurest del coltell  
Ex 18,19  cosa, ojes la mia paraule e prin  mon consell, e serà Déu ab tu: sies tu al  
Ex 21,14  ab enguan e’l persegueix, de dins  mon altar lo deus pendra per ço que muyra. 
Ex 22,25  pubills. 25 »Si argent presteràs a  mon poble e al mesquí que habita ab tu, no 
Ex 23,18  sobre lo llevat la sanch de  mon sacrifici. No romendrà lo grex de la  
Ex 23,23  aquells qui tu afligen. 23 »E irà  mon àngel devant tu, e amenar-t’he a  
Ex 32,33  –Qui peccarà a mi, yo’l rrauré de  mon llibra. 34 Tu emperò vé e digues en  
Ex 32,34  irà devant tu, e yo en lo dia de  mon revidar vesitaré aquest peccat en  
Lv 11,47  e conaguats les difarènsies del  mon e lo no mon e que sapiats què devets  
Lv 11,47  les difarènsies del mon e lo no  mon e que sapiats què devets menyar e què  
Lv 20,3 aquell e tellaré aquell d’enmig de  mon pobble, per tant con haurà donat de la 
Lv 26,2  mos disaptes e hajau tamensa a  mon santuari. Jo sóm lo Senyor. 3 »Si en  
Ex 4,22  a Faraó: “Açò diu nostre Senyor:  Mon fill primer nat engendrat [*]. 23 [*]” 
Lv 14,53  adorerà per la casa e serà  mondade per dret. 54 »Aquesta és la lley  
Ex 21,11 llex-la hom de grat anar meyns de  moneda. 12 »E qui farrà hom per voler-lo 
Ex 21,21 o II, no serà tingut a pena, cor la  moneda de aquell és. 22 »E si’s  
Ex 22,7  7 »E si algú comenarà a son amich  moneda o vexella en guorda e li serà  
Ex 30,16  lo pobra no aminvarà. 16 E tota la  moneda que hauràs dels perdonaments dels  
Lv 25,50  fins l’ayn del jubileu, e de la  moneda per la qual era vanut se llevarà  
Ex 22,17 donar per muller, deu-li donar la  monede del dot lo qual han custumat de  
Lv 23,10  saguades les messes, portareu los  monolls de les spigues promeyes de les  
Ex 23,7  en lo juý del pobre. 7 Fogiràs a  monsónage, e lo sant e lo just no  
Ex 23,1  XXIIII 1 »No sostendràs veu de  monsonaguer, ne junyes tes mans axí que  
Ex 5,9 obres, e no’s raposen per peraules  monsonagueres. 10 E axiren los sobreposats 
Ex 26,30  axemplar que a tu fo mostrat en lo  mont. 31 »E faràs cubriment de blau, de  
Ex 33,6  fills de Ysrael lur ornament en lo  mont de Horep. 7 E Moysèn pres son  
Ex 34,4  e llevà’s de nits, e pujà en lo  mont de Senaý, axí com li havia manat  
Ex 34,29  29 E com devallà Moysèn del  mont de Sinaý, tenia abdues les taules del 
Lv 25,1  parlà nostre Senyor a Moysèn en lo  mont de Sinaý dient: 2 –Parla als fills de 
Lv 26,45  e entra los fills de Ysrael en lo  mont de Sinaý per la mà de Moysèn. 27,Tit  
Ex 32,12  poder, per auciura ells en les  montanyes e per delir-los en la terra?”  
Ex 1,10  -los per ço que per ventura no  montiplicacen mace, e que s’escomoguéssan 
Lv 26,9 a vosalres e créxer vos faré, sareu  montiplicats e fermaré lo meu pacta ab  
Ex 22,25  ab tu, no sies a ell axí com a  mordiment, ne no l’opremes ab uzura. 26  
Ex 23,23 àngel devant tu, e amenar-t’he a  ·moreu e atheu e farizeu e cananeu e aveu  
Ex 1,6  E Josep ya era en Agipta. 6 E  morí Josep e tots sos fraras e tota la  
Ex 2,23  Farahó.» 23 E aprés molt de temps,  morí lo rey de Egipta. E sospiraren los  
Ex 14,11  ço som amenats en lo desert, per  morir? ¿Per què has volgut fer açò, que  
Ex 14,12 molt és a ells millor servir que no  morir en lo desert. 13 E dix Moysèn al  
Ex 22,3  açò que face homey, ell deu  morir. E si serà pres aquell qui farà lo  
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Lv 16,1 Aron com ofariren lo foch estrayn e  moriren. 2 Manà Déu a Moysèn e dix: –Parla 
Ex 11,7  7 e de tots los fills de Ysrael no  morrà un ca, de l’home entrò a le bèstia, 
Ex 19,12  cor tot hom qui tocarà al munt  morrà de mort.” 13 No toquen a ell ab la  
Ex 21,20  son serf o sa serva ab verga e  morrà dejús sa mà, digna serà de crim; 21  
Ex 21,23 los àrbitres ho jutgeran. 23 Mas si  morrà, jutgeràs segons que mereix: ànima  
Ex 21,35  bou que sia d’altre, e aquell  morrà, vènan lo bou aquell e depertèsquan  
Ex 22,10 o ovella e tota bèstia a guardar, e  morrà e debeliterà o serà presa per altre, 
Ex 22,14  de son proïsma e serà dibilitade e  morrà, e son senyor no hy serà present,  
Ex 22,19  viura. 19 »E qui jaurà ab bèstia,  morrà de mort. 20 »Qui farà sacrifici al  
Ex 28,35 sentuari devant nostre Senyor, e no  morrà. 36 »E faràs una llauna d’or pur,  
Ex 31,14 [*] E qui ensutzerà aquell, de mort  morrà; e qui farà en ell obra, perirà la  
Ex 31,15  Totom qui farà en aquell dia obra  morrà de mort. 16 Guorden los fills de  
Ex 35,2  e aquell qui farà en ell obra,  morrà. 3 No ensendràs foch en tots los  
Lv 17,14  és, quisvulla que mengerà aquella  morrà. 15 »L’ànima qui mengerà cosa de si 
Lv 20,2  a le ýdola de Maloch, de mort  morrà; lo poble de la terra lo deguollerà  
Lv 20,9 maleyrà son para e sa mara, de mort  morrà. Qui lo para e la mara maleyrà, la  
Lv 27,29  l’hom, no’s rembrà, mas de mort  morrà. 30 »Tots delmes de la terra, [*]  
Ex 7,18 18 e los pexos qui són dins lo flum  morran; seran conpodrides les aygües e  
Ex 11,5  la [*] nit entraré en Agipte 5 e  morran tots los primés nats a le terra de  
Ex 21,28 bou ferrà homa ab corn o a fembra e  morran, sia allapidat lo bou e no sien  
Lv 19,20  seran betuts abdosos e no  morran, car no fonch franqua. 21 Mas per  
Lv 20,20  abdosos lo seu peccat; sence fills  morran. 21 »Qui pendrà la muller de son  
Ex 10,28  en qualque dia me vendràs devant,  morràs. 29 E respòs Moysèn: –Axí serà fet  
Ex 9,7  nengú. 7 E tremès Farahó si era  mort nengú del bestiar que posseÿen los  
Ex 9,19  defora que no serà ajustat, serà  mort per lo cayiment de la padruscada.” 20 
Ex 10,17  Déu vostre que lleu de mi aquesta  mort. 18 E axí Moysèn devant Farahó, e  
Ex 12,30  era nenguna casa en què no hagués  mort. 31 E cridà Farahó Moysèn e Aron en  
Ex 19,12 tot hom qui tocarà al munt morrà de  mort.” 13 No toquen a ell ab la mà, cor ab 
Ex 21,12  hom per voler-lo auciura, de  mort muyra. 13 E aquell qui no serà  
Ex 21,15  E qui ferrà son para o se mara, de  mort muyra. 16 E qui enblarà home e vendrà 
Ex 21,16  aquell e serà trobat en sa mà, de  mort muyra. 17 [*] 18 »E com alguns hòmens 
Ex 21,18  pedra o ab puyn, e aquell no serà  mort mas caurà en llit per malaltia, 19 si 
Ex 21,29  e si son senyor ho sabia, sia  mort. 30 E si rehemsó serà mesa sobre ell, 
Ex 21,36  ell deu esmanar lo bou, e lo bou  mort sia seu. Ex 22,Tit Capítol XXIII 1 E  
Ex 22,13  e si serà naffrat per bèstia a  mort, aport so que serà mort e no és  
Ex 22,13  bèstia a mort, aport so que serà  mort e no és tingut de restituació. 14 »E  
Ex 22,19 19 »E qui jaurà ab bèstia, morrà de  mort. 20 »Qui farà sacrifici al diable,  
Ex 31,14  14 [*] E qui ensutzerà aquell, de  mort morrà; e qui farà en ell obra, perirà 
Ex 31,15  farà en aquell dia obra morrà de  mort. 16 Guorden los fills de Ysrael lo  
Lv 11,39  ensutzada. 39 »Si algun animal és  mort de aquells qui són lleguts a vós  
Lv 16,1 XVI 1 E parlà Déu a Moysèn aprés la  mort d’amdozos los fills de Aron com  
Lv 19,28  us reureu la barba, 28 ni sobra lo  mort no us esquisareu la vostra carn, ni  
Lv 20,2  sa sament a le ýdola de Maloch, de  mort morrà; lo poble de la terra lo  
Lv 20,9 »Qui maleyrà son para e sa mara, de  mort morrà. Qui lo para e la mara maleyrà, 
Lv 20,10  comès ab muller de son proïsma, de  mort muyra, axí l’hom com la dona. 11  
Lv 20,11  la verguonya de son para, de  mort múyran abdosos; la sanch d’ells sia  
Lv 20,13  fet coses que no són de parlar: de  mort múyran; la sanch d’equells sia sobra 
Lv 20,15  ni ab bestiar participarà, de  mort muyra; la bístia matau. 16 »La fembra 
Lv 20,27  quals ha sperit de divinació, de  mort muyra e ab pedres sien alepidats; la  
Lv 21,11  no esquinsarà, 11 e a nangú  mort no intrarà en nenguna manera; sobra  
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Lv 22,8  car vianda sua és. 8 Caygut  mort ni pres de bèstia no mengerà ni’s  
Lv 24,16  lo nom de nostre Senyor, de  mort muyra, ab pedres sia allapidat per  
Lv 24,16  blestomerà lo nom del Senyor, de  mort muyra, ab pedres sia allapidat. 17  
Lv 24,17  17 »Qui farirà e matarà hom, de  mort muyra. 18 Qui farirà e matarà animal, 
Lv 27,29  per l’hom, no’s rembrà, mas de  mort morrà. 30 »Tots delmes de la terra,  
Ex 21,34  lo preu de la bèstia que hy serà  morta. 35 E si algun bou nefrarà altre bou 
Lv 5,2  alguna cosa no nèdea, sia que sia  morta per alguna bèstia o que sia morta  
Lv 5,2  morta per alguna bèstia o que sia  morta per si matexa o per alguna altra  
Lv 17,15 15 »L’ànima qui mengerà cosa de si  morta o presa per bèstia fera, axí dels de 
Lv 22,4  Qui toquarà inmunda sobra cosa  morta de la qual ix sament axí com de  
Ex 5,3  sdevengués a nós en pastelències o  mortaldat. 4 E dix a ells lo rey de  
Lv 11,24  sien de vós. 24 »E qui toquarà  mortaÿnes de aquelles, serà enzutzat e no  
Lv 11,8  no mengets e llurs calabrines  mortehines no toquets, cor no nèdees són a 
Ex 8,13  la paraula de Moysèn, e foren  mortes les granotes de les cases e de les  
Ex 22,31  e no menjarets les carns qui seran  mortes per altres bèsties, mas gitar-les 
Lv 7,24  per si o de aquelles qui seran  mortes per altres bèsties haurets en  
Lv 11,25  cosa que algú port de aquelles  mortes, llevarà los seus vestiments e serà 
Ex 25,29 ses escudelles e ses culleras e sos  mortés e sos boxs [*] de fin or pur. 30 E  
Ex 27,3  3 E faràs [*] ses lloces [*] e sos  mortés e ses ascudelles, e sos telladors e 
Ex 38,3  axí com olles e cubertores e  mortés e llosses e semblants, e ensencés,  
Lv 11,11  les llurs carns no mengets ne llur  morteÿna [*]. 12 Tots aquells qui no han  
Lv 11,27  serà inmunda; si algú tocarà la  morteÿna de aquells, serà ensutzat entrò  
Lv 11,28 E qui aporterà de aquesta manera de  morteÿna, llevarà la sua vestimenta e serà 
Lv 11,31  són no nèdeus, e qui toquarà la  morteÿna de aquells són no nèdeus tro al  
Lv 11,38 samence e aprés serà toquada per la  morteÿna, aquí matex serà ensutzada. 39  
Lv 11,39  són lleguts a vós menyar, qui llur  morteÿna toquarà serà inmunda entrò al  
Lv 7,24 manyarets; 24 lo sèu de les bèsties  morteÿnes per si o de aquelles qui seran  
Lv 11,35  inmunda. 35 Qualque cosa de les  morteÿnes d’equells serà toquada serà  
Lv 11,36  e si les toquarà nenguna de les  morteÿnes, aquelles seran ensutzades. 37 E 
Ex 4,19  qui quarien la tua ànima són  morts. 20 E pres Muysèn sa muller e sos  
Ex 7,21  tornaren en sanch, 21 e foren  morts tots los peixos qui éran en lo flum, 
Ex 9,6  aqueste en l’altre dia, que foren  morts tots los animals dels egipcians, e  
Ex 12,33  fore de la terra dient: «Tots sóm  morts!» 34 E portà-se’n lo poble, abans 
Ex 14,31  31 e vaheren los agipcians  morts sobre la riba de la mar. E vaeren  
Ex 16,3  fills de Ysrael: –Més amàrem esser  morts per la mà de nostre Senyor en la  
Lv 10,2 nostre Senyor e cremà ells, e foren  morts devant Déu. 3 E dix Moysèn a Aron:  
Lv 11,32 32 »E qui caurà sobre ells que sien  morts serà ensutzat, axí vaxell de fust o  
Lv 20,17  llega han feta e horribla; seran  morts amendozos en prasència del pobble,  
Lv 20,18  la font de la sua sanch, seran  morts amendozos d’enmig de son pobla. 19  
Lv 21,1  »No s’ensutza lo sacerdot en los  morts de la sua siutat, 2 sinó solament en 
Ex 4,18  e dix a ell: –Iré are e tornaré a  mos frares en Egipte, e veuré si encare  
Ex 7,3  lo seu cor, e muntiplicaré  mos senyals e mes maravelles en la terra  
Ex 13,15  obre vulve, e tots los primers de  mos fills raem.” 16 E serà quaix senyal  
Ex 21,5  “Yo am nostre senyor e ma muller e  mos infants, e no vull axir franch”, 6  
Lv 20,8  lo Senyor Déu vostre. 8 »E guordau  mos manaments e feu aquells. Yo sóm lo  
Lv 22,31  Yo són lo Senyor. 31 »Guordau  mos manaments e feu aquells. Yo sóm lo  
Lv 25,18  18 »Feu los meus manaments e  mos juýs guordau, e compliu aquells,  
Lv 25,42  e posseció de sos pares, 42 car  mos esclaus són, yo’ls he tret de la  
Lv 26,2 sóm lo Senyor Déu vostre. 2 Guordau  mos disaptes e hajau tamensa a mon  
Ex 8,21  les tues cases, tot llinatges de  mosques [*] en totes les universes terres  
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Ex 8,22  lo meu poble, cor no hy seran les  mosques, per ço que tu conegues que yo sóm 
Ex 8,24 féu-ho lo Senyor axí, e venguéran  mosques molt males en la casa de Farahó e  
Ex 8,24  la terra per aquesta manera de  mosques. 25 E apellà Farahó Moysèn e Aron, 
Ex 8,29  nostre Senyor que tolgue les  mosques a Farahó e a sos serfs e a son  
Ex 8,31  la peraule de aquel, e tolch les  mosques a Farahó e a sos servidors e a son 
Ex 4,10  del flum seran sanch. 10 E dix  Mossé a Déu: –Prec-ta, mon Senyor, que  
Lv 11,29  qui’s moven en terra, axí com  mostela e rata e talpa e furó e cascun de  
Ex 9,16 per amor de açò yo t’he pozat, que  mostra a tu ma forteleza e que sia  
Ex 33,13  si yo trop are gràcia devant tu,  mostra a mi la tua faç per ço que yo sàpia 
Ex 33,18  he conagut per nom. 18 E ell dix:  –Mostra a mi la tua glòria. 19 Respòs  
Ex 15,25  Aquell apellà nostre Senyor, e ell  mostrà a ell un fust; lo qual, com l’hach 
Ex 13,21  21 E Déu anave devant ells per  mostrar-los la via, de dia en una colona 
Ex 3,20 anets sinó per mà poderoza. 20 E yo  mostraré a ell la mia mà, e percudiré a  
Ex 4,15 saré en la tua bocha e en la sua, e  mostraré a vosaltres què devets fer. 16  
Ex 25,9  senblance del tabernacle que yo  mostraré a tu e de tots los vaxells,  
Ex 33,19  19 Respòs nostre Senyor: –Yo  mostraré tot bé a tu, e apellaré lo nom de 
Lv 15,31 per la mundícia del seu flux. 31 »E  mostrarets als fills de Ysrael que’s  
Ex 13,21  una colona de foch, per ço que’ls  mostràs la via cascun temps. 22 No’s  
Ex 25,40  fes segons l’axemplar que és a tu  mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol XXVII 1 
Ex 26,30  segons lo axemplar que a tu fo  mostrat en lo mont. 31 »E faràs cubriment  
Ex 27,8  ell, axí com en lo munt te fou  mostrat. 9 »E faràs place o cort al  
Lv 13,49  per llepra serà tinguda e sia  mostrat al secerdot. 50 Lo qual le tenga  
Lv 20,25  en la terra que a vosaltres he  mostrat de esser potluades. 26 »Sereu  
Ex 4,21  vejes tots senyals que t’he  mostrats e que he posats en la tua mà, e  
Ex 7,9  e Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó:  “Mostrats-me senyal”, digues a Aron:  
Ex 32,8 e tost se són pertits de la via que  mostrist a ells, cor ells han fet a ci un  
Ex 10,23 negú no veyha son frare ne’s podia  moura del loch en què era; mas en tots los 
Ex 39,19  axí que l’hossen no’s podia  moura. E fou fet axí com manà a ell nostre 
Lv 5,4  és de colpa. 4 »Ànima qui jurarà e  mourà sos lavis a mantir o a mal o a bé, e 
Lv 13,23  aquell per llepra, 23 e si no’s  mourà, úlsara és la siquatriu, e l’home  
Lv 11,10  asquata, axí en les aygües qui’s  moven com en mar, és abominabla a vós; 11  
Lv 11,29 les ensutzades e de aquelles qui’s  moven en terra, axí com mostela e rata e  
Lv 11,44  en totes les reptílies que’s  moven en terra, 45 car yo sóm lo Senyor  
Lv 11,46  e de totes ànimas vivents que’s  moven en aygua e graponen en terra, 47 per 
Lv 20,25  ocell ne en nengunes coses qui’s  moven en la terra que a vosaltres he  
Ex 15,16 teu braç. Senyor, ells sien fets no  movents axí com a pedra, entrò que’l teu 
Ex 40,34  la nuu sa llevava del tabernacla,  movien-sa los fills de Ysrael en llurs  
Ex 10,12  devant Farahó. 12 E dix Déu a  Moyèn: –Estín la tua mà sobra la terra de  
Ex 2,10  E ella apellà lo nom de aquell  Moysèn dient: «De la ayga l’havia tret.»  
Ex 2,11 aquells dies, aprés que fon crescut  Moysèn, axí a sos frares e viu lur  
Ex 2,14  auciest hir lo egepcià? E temé’s  Moysèn e dix: «Per cert, sabude és la  
Ex 2,15  sabé açò, e volch-lo auciura, a  Moysèn. E fogí Moysèn devant Farahó, e  
Ex 2,15  -lo auciura, a Moysèn. E fogí  Moysèn devant Farahó, e estech en terra de 
Ex 2,21 ab nós. 21 E apellaren-lo. E jurà  Moysèn que estaria ab ell. E pres Siporà  
Ex 3,3  cremàs, e no cremava. 3 E dix  Moysèn: «Yo iré e veuré aquesta gran  
Ex 3,4  ’l del mig de la romaguera e dix:  –Moysèn, Moysèn! E ell respòs: –Ací sóm! 5 
Ex 3,4 mig de la romaguera e dix: –Moysèn,  Moysèn! E ell respòs: –Ací sóm! 5 Dix a  
Ex 3,6 de Ysach e lo Déu de Jacob. E cobrí  Moysèn sa faç, cor no podia guordar contra 
Ex 3,11  de Yraell, de Agipta. 11 E dix  Moysèn al Senyor: –Qui són yo, que vage a  
Ex 3,13  Déu sobre lo munt aquest. 13 E dix  Moysèn al Senyor: –Vet que yo vaig als  
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Ex 3,14  què diré a ells? 14 Dix Déu a  Moysèn: –Yo són qui són. E dix: –Axí diràs 
Ex 3,15 a vós”. 15 E dix Déu altra vegade a  Moysèn: –Açò diràs als fills de Yraell:  
Ex 4,1  4,Tit Capítol IIII 1 E respòs  Moysèn e dix: –No creuran a mi ne oyran le 
Ex 4,3  le hy gità e tornà colobra, e fogí  Moysèn devant ella. 4 E dix Déu: –Sten la  
Ex 4,14  14 E nostre Senyor yrasch-se ab  Moysèn e dix: –Aron, ton frare [*], conech 
Ex 4,18  seran fets los senyals. 18 E anà  Moysèn e tornà a Ytró, son sogre, e dix a  
Ex 4,19  Ytró: –Vé en pau. 19 E dix Déu a  Moysèn en Median: –Vé e torna-te’n en  
Ex 4,21  de Déu en la mà. 21 E dix Déu a  Moysèn: –Com t’entornaràs en Agipta,  
Ex 4,27  dix Déu a Aron: –Vé a encontra de  Moysèn en lo desert. Lo qual li axí a  
Ex 4,28  Déu e bezà-lo. 28 E racomtà-li  Moysèn totes les paraules del Senyor per  
Ex 4,30  que nostre Senyor havia perlades a  Moysèn e féu los senyals devant lo poble.  
Ex 5,1  Capítol V 1 E aprés açò, entraren  Moysèn e Aron devant Farahó e diguéran-  
Ex 5,4  a ells lo rey de Agipta: –Per què  Moysèn e Aron sou curosos del poble e de  
Ex 5,20  per cascun dia. 20 E corraguéran a  Moysèn e Aron, qui astava encontra lo  
Ex 5,22  sa mà per ociura nós. 22 E retornà  Moysèn a nostro Senyor e dix: –Senyor, per 
Ex 6,2  sua. 2 E parlà nostro Senyor a  Moysèn dient: –Yo sóm lo Senyor 3 qui  
Ex 6,9 a posayr. Yo sóm Senyor.” 9 E contà  Moysèn totes les peraules aquestes als  
Ex 6,10  per la obra dura. 10 E perlà Déu a  Moysèn dient: 11 –Entre e parla a Farahó,  
Ex 6,12 Yraell de la terra sua. 12 E respòs  Moysèn devant nostre Senyor: –Vet que los  
Ex 6,13  sircuncisos llavis. 13 Perlà Déu a  Moysèn e Aron, e donà manement als fills  
Ex 6,20  tia, la qual enfantà a ell Aron e  Moysèn e Mariam. E foren los anys de la  
Ex 6,26  lus parentats. 26 Aquest és Aron e  Moysèn, als quals menà Déu que traguessen  
Ex 6,29  Capítol VII 29 E parlà Déu a  Moysèn dient: –Yo sóm lo Senyor. Parle a  
Ex 6,30  coses que yo parle a tu. 30 E dix  Moysèn devant Déu: –Yo són en llavis no  
Ex 7,1  ma oyrà Farahó? 7,Tit  1 Dix Déu a  Moysèn: –Vet que yo t’he ordonat senyor  
Ex 7,6 enmig d’ells. 6 E faheren-ho axí  Moysèn e Aron com los menà Déu. 7 Era  
Ex 7,7  e Aron com los menà Déu. 7 Era  Moysèn home de LXXX anys e Aron de 
Ex 7,8  perlaren a Farahó. 8 E dix Déu a  Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a vós Farahó:  
Ex 7,10  e tornerà colobre. 10 E intraren  Moysèn e Aron devant Farahó, e faeren axí  
Ex 7,14  com havia dit Déu. 14 E dix Déu a  Moysèn: –Greu és lo cor de Farahó, que no  
Ex 7,19  aygües del flum.” 19 E dix Déu a  Moysèn: –Digues Aron: Prin la verga e stin 
Ex 7,20  de pedra”. 20 E fahéran-ho axí  Moysèn e Aron com los havia manat Déu, e  
Ex 8,5  les granotes.” 5 E dix Déu a  Moysèn: –Digues a Aron: “Stin la tua mà  
Ex 8,8  de Agipte. 7 [*] 8 E apellà Farahó  Moysèn e Aron e dix a ells: –Preguats lo  
Ex 8,9  per sacrificar lur Déu. 9 E dix  Moysèn a Farahó: –Tu ordones mi que yo  
Ex 8,12  romandran en lo flum. 12 E axiren  Moysèn e Aron de Farahó, e apellà Moysèn  
Ex 8,12  Moysèn e Aron de Farahó, e apellà  Moysèn nostre Senyor per lo sonament de  
Ex 8,13  nostre Senyor segons la paraula de  Moysèn, e foren mortes les granotes de les 
Ex 8,16  com havia dit [*]. 16 E dix Déu a  Moysèn: –Parla a Aron e digues-li: “Stin 
Ex 8,19 no oý ells, axí com havia dit Déu a  Moysèn. 20 [*] –Lleve’t bon matí e està  
Ex 8,25  de mosques. 25 E apellà Farahó  Moysèn e Aron, e dix a ells: –Anats e  
Ex 8,26  Déu en aqueste terra. 26 E dix  Moysèn: –No’s pot axí fer †menys de totes 
Ex 8,29  luyn, e pregats per mi. 29 E dix  Moysèn: –Yo axiré devant tu, e adoraré  
Ex 8,30  a nostre Senyor. 30 E axí  Moysèn devant Farahó e adorà nostre  
Ex 9,1  9,Tit Capítol VIIIIº 1 E dix Déu a  Moysèn: –Entra a Farahó, e parle a ell e  
Ex 9,8  llexà anar lo poble. 8 E dix Déu a  Moysèn e a Aron: –Prenets vostros puyns  
Ex 9,10 estant devant Farahó scampà aquella  Moysèn vers lo cel, e mantinent fo feta  
Ex 9,11 poguéran los encantadós star devant  Moysèn per raó de la verola que en ells  
Ex 9,12 no oý ells, axí com havia dit Déu a  Moysèn. 13 E dix Déu [*]: –Lleva’t matí e 
Ex 9,22  en lurs camps. 22 E dix Déu a  Moysèn: –Stin la tua mà devers lo cel per  
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Ex 9,23  tota la terra de Egipte. 23 E stès  Moysèn la vergua vers lo cel, e nostro  
Ex 9,27  gens. 27 E tremès Farahó e apellà  Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo he peccat 
Ex 9,29  equí avant no romanguats. 29 E dix  Moysèn: –Com yo saré axit de la ciutat,  
Ex 10,1 [*]. 10,Tit Capítol X 1 E dix Déu a  Moysèn: –Entra a Faraó, cor yo he enduraït 
Ex 10,3  lo Senyor Déu vostra. 3 E entraren  Moysèn e Aron a Farahó, e diguéran a ell:  
Ex 10,9  equí avant no peresca [*]. 9 E dix  Moysèn: –Ab nostres mullers e ab nostres  
Ex 10,13 pedruscade. 13 E estès la sua verga  Moysèn sobra la terra de Agipte, e nostre  
Ex 10,16  qual cosa, mantinent Pharaó apellà  Moysèn e Aron e dix a ells: –Yo he peccat  
Ex 10,18  lleu de mi aquesta mort. 18 E axí  Moysèn devant Farahó, e pregà nostre  
Ex 10,21 de Ysrael. 21 E dix nostre Senyor a  Moysèn: –Estín la tua mà vers lo cel, e  
Ex 10,22 fosques que a palpar [*]. 22 E stès  Moysèn [*] vers lo cel, e foren fetas  
Ex 10,24  Ysrael era lum. 24 E Farahó apellà  Moysèn e Aron e dix a ells: –Anats e  
Ex 10,25  romanguen ab nosaltres. 25 E dix  Moysèn: –¿Tu deràs en nostro Senyor  
Ex 10,28 llexar anar ells. 28 E dix Farahó a  Moysèn: –Perteix-te devant mi, e guarde  
Ex 10,29 vendràs devant, morràs. 29 E respòs  Moysèn: –Axí serà fet com has perlat, cor  
Ex 11,1  11,Tit Capítol XI 1 E dix Déu a  Moysèn: –Encara tocaré Farahó de una  
Ex 11,3 pobla devant los egepcians. E fonch  Moysèn gran baró maravallozament en terra  
Ex 11,9 E aprés açò axireu. 9 E axí-ce’n  Moysèn molt irat devant Farahó. E dix  
Ex 11,9  Farahó. E dix nostre Senyor a  Moysèn: –Farahó no us oyrà, per molts de  
Ex 11,10 que facen en la terra de Agipta. 10  Moysèn e Aron faheren tots los senyals  
Ex 12,1  12,Tit Capítol XII 1 E dix Déu a  Moysèn e a Aron en terre de Agipte: 2 –Lo  
Ex 12,21 e menyarets cosa aliza. 21 E apellà  Moysèn tots los vells de Ysrael e dix a  
Ex 12,28  [*] axí com havia manat Déu a  Moysèn e a Aron. 29 E fo fet en la mige  
Ex 12,31  no hagués mort. 31 E cridà Farahó  Moysèn e Aron en aquella nit e dix-los:  
Ex 12,35 fills de Ysrael axí com manà a ells  Moysèn, cor demanaren dels agipcians  
Ex 12,43  lurs generacions. 43 E dix Déu a  Moysèn e a Aron: –Aquesta és la relagió de 
Ex 12,50 de Ysrael axí com havia manat Déu a  Moysèn e Aron, 51 e’n aquell mateix dia  
Ex 13,1  XIII 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Santifica a mi lo primer  
Ex 13,3 bèsties, cor meus són tots. 3 E dix  Moysèn al poble: –Ramenbrats-vos aquest  
Ex 13,19  de la terra de Agipte. 19 E pres  Moysèn la ossa de Josep ab si, per ço com  
Ex 14,1  Capítol XIIII 1 E parlà Déu a  Moysèn dient: 2 –Parle als fills de Ysrael 
Ex 14,11  a nostre Senyor, 11 e digueren a  Moysèn: –Per aventura no havia sapulcres  
Ex 14,13 que no morir en lo desert. 13 E dix  Moysèn al poble: –No us temats. Estats e  
Ex 14,15  callats vosaltres. 15 E dix Déu ha  Moysèn: –De què’t clames a mi? Parle als  
Ex 14,26 per ells contre nós. 26 E dix Déu a  Moysèn: –Stin la tua mà sobre la mar, e  
Ex 14,31  e crahagueren nostre Senyor e  Moysèn son serf. 15,Tit Capítol XVI 1  
Ex 15,1  15,Tit Capítol XVI 1 Adonchs cantà  Moysèn e los fills de Ysrael aquest cant a 
Ex 15,22  e lo cavalcador. 22 E féu pertir  Moysèn e Aron los fills de Ysrael de la  
Ex 16,2  dels fills de Ysrael contre  Moysèn e contre Aron en lo desert, 3 e  
Ex 16,4  multitut de fam? 4 E dix Déu a  Moysèn: –Vet que yo plouré a vós pa del  
Ex 16,6  per sengles dies. 6 E digueren  Moysèn e Aron a tots los fills de Ysrael:  
Ex 16,8  qui mermurats contre nós? 8 E dix  Moysèn: –Nostre Senyor darà a vós en lo  
Ex 16,9  mas contre al Senyor. 9 E dix  Moysèn a Aron: –Digues a tota la universa  
Ex 16,11  aparech en nuu. 11 E perlà Déu a  Moysèn e dix: 12 –Yo he oït lo mermurament 
Ex 16,15 cor no sabien què s’era. Dix-los  Moysèn: –Aquest és lo pa que us dóna lo  
Ex 16,19 havia master a son menyar. 19 E dix  Moysèn a ells: –Nengú no estoig al matí d’ 
Ex 16,20  e pudent; e fo yrat contra ells  Moysèn. 21 E collien-ne cascú d’ells  
Ex 16,22 de la multitut, e recomtaren-ho a  Moysèn, 23 e ell dix-los: –Açò és açò  
Ex 16,24  24 E faheren-ho axí com los menà  Moysèn, e no compodrí ne fou trobat verma  
Ex 16,25  trobat verma en aquell. 25 E dix  Moysèn: –Menyats aquell vuy, cor disapte  
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Ex 16,28  e no’n trobaren. 28 E dix Déu a  Moysèn: –¿Entrò a quant no volran guardar  
Ex 16,32  a crespells ab mel. 32 E dix  Moysèn: –Aquesta és la paraula la qual  
Ex 16,33  de la terra de Agipta.” 33 E dix  Moysèn a Aron: –Prin un vaxell e mit-hi  
Ex 16,34  34 E féu Aron axí con menà Déu a  Moysèn, e posà aquel a rreservar en lo  
Ex 17,2  lo poble. 2 E pledeyà lo poble ab  Moysèn [*]. [*] –Per què pledejats contre 
Ex 17,4 e nostres bèsties de set? 4 E cridà  Moysèn a Déu dient: –Què faré de aquest  
Ex 17,5 allapidar- m’hían? 5 E dix Déu a  Moysèn: –Cuyte’t e vé devant lo poble, e  
Ex 17,6  perquè n’isque. E féu-ho axí  Moysèn devant los vells de Ysrael, 7 e per 
Ex 17,9  de Ysrael en Rabhidim. 9 E dix  Moysèn a Josuè: [*] 10 [*] axí com perlà a 
Ex 17,10  [*] 10 [*] axí com perlà a ell  Moysèn, e batallà’s contre Amalech. E  
Ex 17,10  e batallà’s contre Amalech. E  Moysèn e Aron e Hur puyaren sobre lo cap  
Ex 17,11  sobre lo cap del coll. 11 E com  Moysèn llevave les mans, Irael vensia, e  
Ex 17,12  Amalech sobrave. 12 E les mans de  Moysèn éran faxugues, e prenguéran pedres  
Ex 17,14 en bocha de coltell. 14 E dix Déu a  Moysèn: –Escriu açò per ramenbransa en lo  
Ex 17,15 de Amalech sots lo cell. 15 Edificà  Moysèn altar, e apellà lo nom de Déu «En  
Ex 18,1  Jetró sacerdot de Median, sogre de  Moysèn, tot ço que havia fet nostre Senyor 
Ex 18,1  ço que havia fet nostre Senyor a  Moysèn e a Yrael poble seu, axí com Déu  
Ex 18,2 de Agipte, 2 pres Sitporà muller de  Moysèn, la qual ell havia jaquide, 3 abdós 
Ex 18,5  ab los fills e ab la muller de  Moysèn, en lo desert, on era la posade  
Ex 18,6 del munt de Déu, 6 e tramès a dir a  Moysèn: –Yo, Jetró, vench a tu ab la  
Ex 18,8  intrats en lo tebernacle, 8 comtà  Moysèn a son sogre tot so que Déu havia  
Ex 18,12 de ells. 12 E ofarí Jetró, sogre de  Moysèn, holocaust e sacrifici a Déu. E  
Ex 18,13  Senyor. 13 E’n l’altra dia sseya  Moysèn per ço que jutyàs lo poble, e  
Ex 18,13  lo poble, e estech lo poble devant  Moysèn del matí tro al vespra. 14 E com  
Ex 18,15  matí tro al vespra? 15 Al qual dix  Moysèn: –Lo pobble ve a mi e demanen la  
Ex 18,24 cascú en son lloch en pau. 24 E com  Moysèn oý açò, ell féu tot ço que ell li  
Ex 18,25  tot ço que ell li consellà. 25 E  Moysèn alegí barons [*] de tot lo poble de 
Ex 18,27 cosa jutyaven ells. 27 E llexà anar  Moysèn son sogre, e ell anà-se’n en sa  
Ex 19,3  devers la regió del munt. 3 E  Moysèn puyà a nostro Senyor, e Déu apellà  
Ex 19,3  puyà a nostro Senyor, e Déu apellà  Moysèn del munt, e dix: –Açò diràs a le  
Ex 19,7  als fills de Ysrael. 7 E vench  Moysèn e apellà los meyors nats del poble, 
Ex 19,8 nostre Senyor farem. E com retornàs  Moysèn a Déu per dir-li la responció del 
Ex 19,9  tu enpertostemps. E denuncià  Moysèn totes aquestes peraules de Déu al  
Ex 19,10  de Déu al poble, 10 e dix Déu a  Moysèn: –Vé al poble e sentifica a ells  
Ex 19,14 llavors puyen al munt. 14 E devallà  Moysèn del munt al poble e sentificà  
Ex 19,17  era en l’albergade. 17 E féu axir  Moysèn lo poble encontre Déu del lloch de  
Ex 19,19  botzina anave crexent molt més. E  Moysèn perlave e Déu responia a ell. 20 E  
Ex 19,20  en la sumitat del munt, e apellà  Moysèn en lo cap de aquell. E com aquell  
Ex 19,23  que ells no sien farits. 23 E dix  Moysèn a Déu: –No porà nengú puyar al munt 
Ex 19,25  yo no’ls aucia. 25 E devallà  Moysèn al poble e contà a ells totes  
Ex 20,19  de lluyn. 19 E digueren a  Moysèn: Parle tu ab Déu, e oyr-t’hem.  
Ex 20,20  nós per ço que no muyram. 20 E dix  Moysèn al poble: –No us temats, cor Déu  
Ex 20,21  21 E estech lo poble de lluny, e  Moysèn se acostà a le calige en què era  
Ex 20,22  en què era Déu. 22 E dix Déu a  Moysèn: –Açò diràs als fills de Ysrael:  
Ex 24,1  escàndel. 24,Tit Capítol XXV 1 E a  Moysèn dix: –Puja a nostro Senyor, tu e  
Ex 24,2  e adoraràs de lluyn. 2 E solament  Moysèn s’ecostarà al Senyor, e aquells no 
Ex 24,3  poble no hy puig ab ell. 3 E vench  Moysèn e recomtà al poble totes les  
Ex 24,4  ha perlades farem. 4 E escriví  Moysèn totes universes peraules de nostro  
Ex 24,9  aquestes peraules. 9 E pujaren  Moysèn e Aron e Nedap e Nebiú e LXX dels  
Ex 24,12  baguéran. 12 E dix nostre Senyor a  Moysèn: –Puge a mi en lo munt, està aquí e 
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Ex 24,13 fills de Ysrael. 13 E llevaren-ce  Moysèn e Josuè, ministre de aquell, e puyà 
Ex 24,13 e Josuè, ministre de aquell, e puyà  Moysèn en lo munt de Déu, 14 e dix als  
Ex 24,15  -les a ells. 15 E con pujàs  Moysèn, cobrí’l la nuu del munt, 16 e  
Ex 24,16  per VI dies, e en lo VII dia cridà  Moysèn d’enmig de la nuu. 17 Era la  
Ex 24,18  los fills de Ysrael. 18 E entrà  Moysèn enmig de la nuu e puyà en lo munt,  
Ex 25,1  XXVI 1 E parlà nostro Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parla als fills de Ysrael 
Ex 30,11  Senyor. 11 E parlà nostra Senyor a  Moysèn dient: 12 –Quant llevaràs la suma  
Ex 30,17  ànimes. 17 E parlà nostro Senyor a  Moysèn dient: 18 –Tu faràs un vaxell d’  
Ex 30,22  22 E parlà nostra Senyor a  Moysèn 23 dient: –Prin a tu coses  
Ex 30,34  pobla.” 34 E dix nostra Senyor a  Moysèn: –Prin tu coses odorans, axí com  
Ex 31,1  XXXII 1 E dix nostre Senyor a  Moysèn: 2 –Vet que yo apella per nom  
Ex 31,12  faran. 12 E parlà nostra Senyor a  Moysèn e dix-li: 13 –Parla als fills de  
Ex 31,18 nostro Senyor en lo munt de Senaý a  Moysèn, com hach complides aquestes  
Ex 32,1  viu lo pobbla que massa sa tardava  Moysèn a devallar del munt, e ajustaren- 
Ex 32,1  vagen devant nós, cor aquell homa,  Moysèn, qui’ns tragué de terra de Agipta, 
Ex 32,7 a juguar. 7 E parlà nostro Senyor a  Moysèn e dix: –Vé, devalla, cor lo teu  
Ex 32,9  E altra vegada dix nostro Senyor a  Moysèn: –Yo veig que aquest pobla és de  
Ex 32,11  faré a tu en gent gran. 11 E pregà  Moysèn nostre Senyor son Déu dient: –Per  
Ex 32,15 lo seu pobla. 15 E tornant, devallà  Moysèn del munt portant les IIs taules del 
Ex 32,17  Jozuè lo brogit del pobla, e dix a  Moysèn: –Crits de batalla oig en la  
Ex 32,18  de batalla oig en la posada. 18 E  Moysèn respòs: –No és veu de resposta de  
Ex 32,25  e axí’n aquest vadell. 25 E viu  Moysèn que lo pobla era despullat, per ço  
Ex 32,28 fills de Lleví segons la paraula de  Moysèn, e ociéran en aquell dia XXIIIM  
Ex 32,29  aquell dia XXIIIM hòmens. 29 E dix  Moysèn: –Consagrats les vostres mans vuy a 
Ex 32,30 benadicció. 30 E en altra dia parlà  Moysèn al pobla: –Vosaltres peccàs de gran 
Ex 32,31 perdó vostres peccats. 31 E ratornà  Moysèn a nostra Senyor e dix: –Senyor,  
Ex 33,1  XXXIIII 1 E parlà nostra Senyor a  Moysèn dient: –Vé, devalla de aquest  
Ex 33,5  sobra ell. 5 E dix nostre Senyor a  Moysèn: –Parla als fills de Ysrael. Digues 
Ex 33,7  ornament en lo mont de Horep. 7 E  Moysèn pres son tabernacla e tes-lo  
Ex 33,8 [*] fora de la posada. 8 E com axís  Moysèn al tabernacla, llevave’s tot lo  
Ex 33,8  de son pavelló, e raguordaven [*]  Moysèn dentrò al venir de sa tenda. 9 E  
Ex 33,9 porta del tabernacla, e perlaven de  Moysèn 10 tots los universos servidors, e  
Ex 33,11  llurs tabernaccles. 11 Parlava  Moysèn a nostre Senyor cara per cara, axí  
Ex 33,12  romania en la tenda. 12 E dix  Moysèn a nostre Senyor: –Tu manes que yo  
Ex 33,15  tu, e rapòs donaré a tu. 15 E dix  Moysèn: –Si tu mateix no vas ab nós, no  
Ex 33,17  la terra? 17 E dix nostre Senyor a  Moysèn: –Yo faré la peraula que tu has  
Ex 34,1  34,Tit Capítol XXXV 1 E dix Déu a  Moysèn: –Talla a tu IIs taules de pedra  
Ex 34,5  nostre Senyor per la nuu, estech  Moysèn ab ell apellant lo nom de nostra  
Ex 34,8  la quarte generació. 8 E cuytà’s  Moysèn, e encorbà’s en terra e adorà, 9 e 
Ex 34,28  28 E estech aquí ab nostre Senyor  Moysèn XL dies e XL nits, que no menyà pa  
Ex 34,29  del fermament. 29 E com devallà  Moysèn del mont de Sinaý, tenia abdues les 
Ex 34,35  35 cor con veien a l’exir de  Moysèn sa faç axí esclarida, maravallaven  
Ex 35,1  35,Tit Capítol XXXVI 1 Ajustà  Moysèn tota la companiya dels fills de  
Ex 35,29  manada nostre Senyor per mà de  Moysèn, e tots los fills de Ysrael  
Ex 35,30  deÿcaren al Senyor. 30 E dix  Moysèn als fills de Ysrael: –Veus que  
Ex 36,2  manà fer. 2 E com los apellàs  Moysèn a ells, e encara a tots los hòmens  
Ex 36,5  dons muntiplicaven, venguéran 5 a  Moysèn e digueren: –Més ofer lo pobla que  
Ex 36,6  que no’ns és nesseçari. 6 E manà  Moysèn que fecen cridar per la host que ni 
Ex 38,21  nombrats són segons lo manement de  Moysèn en les peraules dels llevins, per  
Ex 38,22  de Judà, complí per manement de  Moysèn, axí com Déu havia manat a ell, 23  
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Ex 39,1  axí com manà nostre Senyor a  Moysèn. 2 [*] efot [*], de blau e de  
Ex 39,5 axí com havia manat nostre Senyor a  Moysèn. 6 E aperellà II pedres de unicle  
Ex 39,7  axí con manà nostre Senyor a  Moysèn. 8 E féu lo hossen de obra nobla  
Ex 39,24 axí com nostre Senyor havia manat a  Moysèn. 25 E faéran guonelles de obra  
Ex 39,28  axí com manà nostra Senyor a  Moysèn. 29 E féran una llaune de or pur a  
Ex 39,30 mitre, axí com manà nostre Senyor a  Moysèn. 31 E fou acabade tota la obra del  
Ex 39,31  ço que havia manat nostre Senyor a  Moysèn. 32 E adugueren el tabernacla a  
Ex 39,32  32 E adugueren el tabernacla a  Moysèn ab la tenda e ab totes ses eynes,  
Ex 39,42 Cor tot ço que manà nostre Senyor a  Moysèn axí ho féran los fills de Ysraell.  
Ex 39,43 ho féran los fills de Ysraell. 43 E  Moysèn banaý a ells con viu que totes  
Ex 40,1  XLI 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –En lo primer mes, en lo  
Ex 40,14  profitós enpertostemps. 14 E féu  Moysèn totes les coses que li manà nostra  
Ex 40,16 e adobat lo tabernacla. 16 E dressà  Moysèn lo tabernacla, e adobà sos pilars,  
Ex 40,17  axí com manà nostra Senyor a  Moysèn. 18 E posà lo testimoni en l’  
Ex 40,21  axí com nostre Senyor manà a  Moysèn. 22 E posà lo canalobra en lo  
Ex 40,25  de bona odor, axí com manà Déu a  Moysèn. 26 E posà cubertor en lo portal,  
Ex 40,29  de l’altar. 29 E llavaren-se  Moysèn e Aron e sos fills ses mans e sos  
Ex 40,33  omplí aquell. 33 E no podia intrar  Moysèn en la tenda de la amistance, cor la 
Lv Inc  Lv Inc Comensa lo terç libra de  Moysèn, lo qual és apellat Llevítich, al  
Lv 1,1  1,Tit Capítol primer 1 E apellà  Moysèn e parlà a ell nostre Senyor del  
Lv 4,1  4,Tit Capítol IIII 1 E parlà Déu a  Moysèn e dix: 2 –Parla als fills de  
Lv 5,14  per prasantalla. 14 E parlà Déu a  Moysèn dient: 15 –Ànima con tractarà  
Lv 6,1  6,Tit  1 E perlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Ànima qui peccarà [*]  
Lv 6,8  Capítol VI 8 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e a sos  
Lv 6,19  seran santificats. 19 E parlà [*]  Moysèn e dix: 20 –Aquesta és la oferta de  
Lv 6,24  d’equell. 24 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 25 –Parla a Aron e a sos  
Lv 7,22  pobles. 22 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 23 –Parla als fills de  
Lv 7,28 pobbles. 28 E parlà nostro Senyor a  Moysèn dient: 29 –Parla als fills de  
Lv 7,35 sacrificis del Senyor en lo dia que  Moysèn ordonà a ells en ofici de prevera,  
Lv 7,38  38 les quals mès nostro Senyor a  Moysèn en lo munt de Sinaý con manà als  
Lv 8,1  VIII 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab sos fills e  
Lv 8,15  15 e deguollà aquell. E pres  Moysèn la sanch e benyà son dit e tenyí  
Lv 8,23  fills. 23 E com l’hach deguollat  Moysèn, pres la sanch de aquell e toquà’n 
Lv 9,1  VII dies, lo VIII dia apellà  Moysèn Aron e sos fills e los fills de sos 
Lv 9,5  aportaren totes les coses que manà  Moysèn a la porta del tabernacla, en lo  
Lv 9,6  tota la multidut devant Déu, 6 dix  Moysèn: –Aqueste és la paraula que manà  
Lv 9,10  sobra l’altar axí com menà Déu a  Moysèn. 11 E la carn e la pell de aquell  
Lv 9,21 e alçà-ho devant Déu axí com manà  Moysèn. 22 E estès les mans devant lo  
Lv 9,23  pasificables, devellà, 23 e entrà  Moysèn e Aron en lo tabernacla del  
Lv 10,3  e foren morts devant Déu. 3 E dix  Moysèn a Aron: –Açò és açò que parlà  
Lv 10,4 E com ho oý Aron, callà. 4 E apellà  Moysèn Misael e Ethelsafans, fills de  
Lv 10,6  axí com los fo menat. 6 E parlà  Moysèn a Aron e a Eleatzar e a Ytemar,  
Lv 10,7  vós. E ells feren tot ço que manà  Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és  
Lv 10,11  que ha parlat Déu a ells per mà de  Moysèn 12 E parlà Moysèn a Aron, e a  
Lv 10,12  a ells per mà de Moysèn 12 E parlà  Moysèn a Aron, e a Eleatzar e a Ytamar,  
Lv 10,16  axí com manà lo Senyor. 16 E com  Moysèn serquàs entra aquestes coses lo  
Lv 10,19  és manat a mi. 19 E respòs Aron a  Moysèn: –Vuy és ofert lo sacrifici per  
Lv 10,20  los ulls de Déu. 20 E com ho oý  Moysèn, raebé la satisfacció. 11,Tit  
Lv 11,1  XI 1 E perlà nostre Senyor a  Moysèn e Aron dient: 2 –Digats als fills  
Lv 12,1  12,Tit Capítol XII 1 E parlà Déu a  Moysèn dient: 2 –Parla als fills de Ysrael 
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Lv 13,1 13,Tit Capítol XIII 1 E parlà Déu a  Moysèn e a Aron dient: 2 –Home en lo qual  
Lv 14,1  Capítol XIIII 1 E parlà Déu a  Moysèn dient: 2 –Aquesta és la lley del  
Lv 14,33 en son abundament. 33 E perlà Déu a  Moysèn e Aron dient: 34 –Com serets  
Lv 15,1  15,Tit Capítol XV 1 E parlà Déu a  Moysèn e a Aron dient: 2 –Parlats als  
Lv 16,1  16,Tit Capítol XVI 1 E parlà Déu a  Moysèn aprés la mort d’amdozos los fills  
Lv 16,2  estrayn e moriren. 2 Manà Déu a  Moysèn e dix: –Parla a Aron ton frare que  
Lv 16,34  ayn. E ell féu axí com Déu manà a  Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E parlà Déu  
Lv 17,1 17,Tit Capítol XVII 1 E parlà Déu a  Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e a sos  
Lv 18,1  XVIII 1 E perlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 19,1  Capítol XIX 1 E perlà lo Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parla als fills de Ysrael 
Lv 20,1  XX 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Aquestes paraules diràs  
Lv 21,1  XXI 1 Dix de sert lo Senyor a  Moysèn: –Parla als sacerdots fills de Aron 
Lv 21,16  a ell. 16 Parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 17 –Digues a Aron: »Hom de  
Lv 21,24  qui santifich a ells. 24 Parlà  Moysèn a Aron e als fills seus e a tot  
Lv 22,1  XXII 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e als fills  
Lv 22,17  a ells. 17 Perlà lo Senyor a  Moysèn dient: 18 –Parla a Aron e a sos  
Lv 22,26  li pendreu. 26 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 27 –Bou o ovella o cabra,  
Lv 23,1 Capítol XXIII 1 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  
Lv 23,9  no fareu. 9 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 10 –Parla als fills d’  
Lv 23,23  Déu vostre. 23 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 24 –Parla als fills de  
Lv 23,26  al Senyor. 26 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 27 –Lo dia desè de aquest  
Lv 23,33 vostres. 33 E parlà nostro Senyor a  Moysèn dient: 34 –Parla als fills de  
Lv 23,44  lo Senyor Déu vostre. 44 E perlà  Moysèn sobre les festes del Senyor als  
Lv 24,1  XXIIII 1 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 2 –Mane als fills de Ysrael  
Lv 24,11 Senyor e malaýs a ell, amanat fon a  Moysèn. E nomenà’s la mara d’ell  
Lv 24,13  lo Senyor. 13 Lo qual perlà a  Moysèn 14 dient: –Trau lo blestomador fora 
Lv 24,23  lo Senyor Déu vostre. 23 E perlà  Moysèn als fills de Ysrael, e aduguéran  
Lv 24,23  axí com havia manat lo Senyor a  Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E parlà  
Lv 25,1  XXV 1 E parlà nostre Senyor a  Moysèn en lo mont de Sinaý dient: 2 –Parla 
Lv 26,45  en lo mont de Sinaý per la mà de  Moysèn. 27,Tit Capítol XXVII 1 E parlà lo  
Lv 27,1 Capítol XXVII 1 E parlà lo Senyor a  Moysèn dient: 2 –Parla als fills de Ysrael 
Lv 27,34  manaments que ha manat lo Senyor a  Moysèn e als fills de Ysrael en lo munt de 
Ex 2,17  e manasaren-les. E llevà’s  Moysès e defançà les infantes e abeurà les 
Ex 3,1 desliurà’ls. 3,Tit Capítol III 1 E  Moysès gordava e pexia les ovelles de Ytró 
Ex 6,1  6,Tit Capítol VI 1 E dix Déu a  Moysès: –Are veuràs què faré a Farahó, car 
Ex 6,27  de Yraell de Agipta, e aquest és  Moysès e Aron 28 en lo dia que perlà a  
Ex 8,1  8,Tit Capítol VIII 1 E dix Déu ha  Moysès: –Intra a Farahó e digues a ell:  
Ex 9,33  cor terdans éran. 33 E axí’s  Moysès devant Farahó de la ciutat e estès  
Ex 24,6  a Déu, vadells XII. 6 E pres  Moysès la meytat de la sanch e mès-la en 
Ex 32,23  “Fé a nós déus qui’ns guien, cor  Moysès, qui’ns aduig de terra de Agipta,  
Ex 34,27  sa mara. 27 E dix nostro Senyor a  Moysès: –Scriu a tu aquestes peraules, cor 
Ex 35,4  en lo dia del disapte.” 4 E dix  Moysès a tota la coŀlació dels fills de  
Ex 35,20  dels fills de Ysrael devant  Moysès, 21 e ofariren de bona voluntat e  
Lv 13,5  que la llebra no serà cresqude ne  mudada, tengue’l enclòs per altres VII  
Lv 13,4  e la color dels pèls no serà  mudade, prengua lo secerdot aquell e  
Lv 13,55  veurà la faç de aquell que no serà  mudade ni raversa ni la llepra esclatada,  
Lv 27,10  algú eser prometrà, sant serà 10 e  mudar no’s porà per millor que lo mal ni  
Lv 27,33  alegit bo ni mal ni per altre serà  mudat; e si algú lo muderà, so que mudat  
Lv 27,33  mudat; e si algú lo muderà, so que  mudat serà [*] serà santifiquat al Senyor  
Lv 13,3  en la cotna e los pèls blanchs  mudats, aquella color és espèsia de  
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Lv 13,36  la plaga uberta e [*] los cabels  mudats, apartament jutgerà ell inmunda; 37 
Lv 24,8  8 »Per cascuns disaptes seran  mudats devant lo Senyor, rehebuts dels  
Lv 27,10 piyor que lo bo, la qual cosa si’s  muderà en aquell que mundat és, santificat 
Lv 27,33  per altre serà mudat; e si algú lo  muderà, so que mudat serà [*] serà  
Lv 13,10  serà color blancha e los cabells  muderan llur color e aquella carn serà  
Ex 13,13  13 E al primer nat de l’aze  muderàs per ovella si no’l resembràs [*]  
Ex 40,36  lo pobla de Ysrael per totes llurs  mugudes. Expl Ací fenex lo segon libra, lo  
Ex 12,22 salpasser de una manade de hysop, e  mullarets en la sanch, e salpaçar-n’  
Ex 2,1 un homa de la casa de Lleví, e pres  muller de aquella matexa casa, 2 la qual  
Ex 2,21 ell. E pres Siporà filla d’ell per  muller, 22 la qual consabé e infantà fill, 
Ex 4,20  són morts. 20 E pres Muysèn sa  muller e sos fills, e posà aquells sobra  
Ex 6,20 les sues companyes. 20 E pres Amram  muller Jocabech, sa tia, la qual enfantà a 
Ex 6,23  foren: Missael [*]. 23 E pres Aron  muller Elizabe filla de Eminadap, sor de  
Ex 6,25  fill de Aron, sacerdot, pres per  muller de les filles de Putiel, la qual  
Ex 18,2  trets de Agipte, 2 pres Sitporà  muller de Moysèn, la qual ell havia  
Ex 18,5  de Muysèn, ab los fills e ab la  muller de Moysèn, en lo desert, on era la  
Ex 18,6  –Yo, Jetró, vench a tu ab la  muller tua e II fills teus ab ella. 7 Lo  
Ex 20,17  de ton proïsme. No desigeràs la  muller de aquell, ne son servent ne sa  
Ex 21,3  e ab aytal n’isque. E si havia  muller, sa muller isque ab ell ensemps. 4  
Ex 21,3  n’isque. E si havia muller, sa  muller isque ab ell ensemps. 4 E si son  
Ex 21,4  4 E si son senyor darà a ell  muller e infanterà fills o filles, la  
Ex 21,4  e infanterà fills o filles, la  muller e sos infans seran del senyor, e  
Ex 21,5  lo serf: “Yo am nostre senyor e ma  muller e mos infants, e no vull axir  
Ex 22,16  farà a ella adot e pendrà-la per  muller. 17 E si lo para d’ella no le hy  
Ex 22,17  d’ella no le hy volrà donar per  muller, deu-li donar la monede del dot  
Ex 22,24  e ferré tu del coltell, e serà te  muller vídua e tos infans pubills. 25 »Si  
Ex 32,27  per mig de la albergada. Cascú mat  muller o frare o amich e proïsma seu.” 28  
Lv 18,8 la sua llegesa. 8 »La llegeza de la  muller de ton para no descobriràs, car  
Lv 18,11  11 »La verguonya de la filla de la  muller de ton para, la qual ha engendrade  
Lv 18,14  descobriràs, ne t’acostaràs a se  muller, que senguinitat ab tu és conjunta. 
Lv 18,15  de ta nora no la descobriràs, car  muller és de ton fill [*]. 16 »E [*] la  
Lv 18,16  és de ton fill [*]. 16 »E [*] la  muller de ton germà no la manifestaràs,  
Lv 18,17  »La verguonya de la germana de ta  muller e da sa filla no la descobriràs; la 
Lv 18,18  18 »La germane de ta  muller en la casa de les amigues d’ella  
Lv 18,20  la sua verguonya. 20 »Ab la  muller de ton proïsma no participaràs, ni  
Lv 20,10 sobre ell. 10 »Si fornicarà algú la  muller de l’altre e adulteri haurà comès  
Lv 20,10  l’altre e adulteri haurà comès ab  muller de son proïsma, de mort muyra, axí  
Lv 20,14  sia sobra ells. 14 »Qui sobre la  muller pendrà la mara d’ella, lleig  
Lv 20,20  20 »Qui participarà ab la  muller de son para o ab la muller de son  
Lv 20,20  ab la muller de son para o ab la  muller de son oncla e haurà descubert la  
Lv 20,21  fills morran. 21 »Qui pendrà la  muller de son germà farà cosa no deguda,  
Lv 21,7  lloch sutze ni desonest no pendran  muller, ni aquella [*] és de son marit,  
Lv 21,13  Senyor. 13 »Lo sacerdot prenga per  muller nina; 14 viuda ne rebuyade,  
Lv 22,12  del pobla serà donade per  muller, de les coses que santificades són  
Ex 10,9  [*]. 9 E dix Moysèn: –Ab nostres  mullers e ab nostres infans irem, e ab  
Ex 19,15  dia, e no us acostets a vostres  mullers. 16 E com fo vengut lo terç dia en 
Ex 32,2  [*] de les orelles de vostres  mullers e de vostres filles e de les  
Ex 32,2  e de vostres filles e de les  mullers de vostres fills. 3 E faéran-ho  
Ex 16,1  -ce de Helim, e vench tota la  multidut dels fills de Ysrael en lo desert 
Ex 35,27  per lur pròpria voluntat. 27 E la  multidut dels prínceps ofariren pedres de  
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Lv 9,5  lo qual loch, com estigués tota la  multidut devant Déu, 6 dix Moysèn:  
Ex 17,1 Capítol XVIII 1 E moch-se tota la  multitud dels fills de Ysrael [*] desert  
Lv 9,23  glòria de nostre Senyor en tota la  multitud. 24 E veus que foch axí de Déu e  
Lv 10,17 sants és, [*] dat a vós que portets  multitud de iniquitat e que preguets per  
Lv 16,5  5 »E sostendrà Aron devant tota la  multitud dels fills de Ysrael II cabrits  
Ex 12,6  e sacrificaran ella de tota la  multitut dels fills de Ysrael en lo  
Ex 15,7  ha farits los anemichs, 7 e en  multitut de la tua glòria has deposats  
Ex 16,3  per ço que aucieces tota aquesta  multitut de fam? 4 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 16,22 E vengueren tots los prínseps de la  multitut, e recomtaren-ho a Moysèn, 23 e 
Ex 35,20  com a sacerdots.” 20 E axí tota la  multitut dels fills de Ysrael devant  
Lv 4,21  com lo primer vadell, cor per gran  multituts de peccats és. 22 »E si peccarà  
Lv 10,10  sant e no sant, e encare sutze e  munda. 11 Ensanyarets als fills de Ysrael  
Lv 13,13  és tornada en blanquor; home és  munda. 14 E con la carn és viva en aquell  
Lv 13,17 ell lo secerdot e triar-l’ha per  munda. 18 »E la carn e la cotna en la qual 
Lv 13,23  és la siquatriu, e l’home és  munda. 24 »Carn e cotne que foch hage  
Lv 13,39  màcula color blanque e l’home és  munda. 40 »Homa a qui cahen los cabels del 
Lv 13,40 cahen los cabels del cap i és calp,  munda és. 41 [*] 42 mas [*] en la calvura  
Lv 13,58  58 e si no hy aparrà, [*] serà  munda. 59 »Aquesta és la lley de la llepra 
Lv 15,13  tot lo cors en aygües vives, serà  munda. 14 E en lo VIIIè dia pendrà II  
Lv 20,25  25 Saperau vosaltres la bèstia  munda de la inmunda e l’ocell nèdeu del  
Lv 13,35  serà nèdeu. 35 E si aprés la  mundació esclatarà la plaga [*] 36 e veurà 
Lv 15,13  nombrarà aprés VII dies de la sua  mundació, e llevades totes les sues  
Lv 12,7 Déu e prech per aquella, e axí serà  mundada del decorriment de la sanch sua.  
Lv 14,3  e com atrobarà la llepra que serà  mundada, 4 man aquell que serà purificat  
Lv 12,8  per ella lo sacerdot e axí serà  mundade. 13,Tit Capítol XIII 1 E parlà Déu 
Lv 11,32  entrò al vespra, e axí aprés seran  mundades. 33 Tot vaxell de terra en lo  
Lv 16,30 aquest dia és perdó vostre e encara  mundament de tots vostres peccats: devant  
Lv 13,59 totes coses sots pel, com se deguen  mundar o comdepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 
Lv 14,2  lley del llebrós com hom lo deurà  mundar: »Serà aduyt al prevera, 3 e axirà  
Lv 13,34  pus pregona que la carn romanent,  mundarà aquell, e com haurà llevades ses  
Ex 29,36 sengles dies a lurs pardonaments, e  mundaràs l’altar com sacrificaràs a  
Lv 13,28 cremament és, e per amor de açò sia  mundat, cor sicatrichs és de foch. 29 »Hom 
Lv 14,7  7 E de açò salpusch aquell qui és  mundat VII vegades per ço que dret sia  
Lv 14,14  dreta de aquell que deu esser  mundat, e sobre lo polze de la mà e del  
Lv 14,17 de la orella dreta de aquell qui és  mundat e sobra lo polze de la mà e del peu 
Lv 14,20  sobre ell lo prevera e sarà  mundat. 21 »E si serà pobre e no porà  
Lv 14,25 de la orella dreta de aquell qui és  mundat e sobra lo polze dret de la mà e  
Lv 15,15  per aquell devant Déu, e serà  mundat del flux de la sua sament. 16 »E  
Lv 16,20  de Ysrael. 20 »E aprés que haurà  mundat lo santuari e lo tabernacla e l’  
Lv 22,7  7 e serà post lo sol, llevors és  mundat, mengerà de les coses santificades, 
Lv 27,10  cosa si’s muderà en aquell que  mundat és, santificat serà al Senyor. 11  
Lv 16,30 peccats: devant nostre Senyor sareu  mundats. 31 Lo disapte é lo reposament, e  
Ex 39,23 e lli tortís, 23 e cascavells de or  munde que posaren entra les magranes en l’ 
Lv 9,2  un ariet en holocaust, e cascú sia  munde e net, e ofer aquels devant nostre  
Lv 10,14 qui és depertide menyarets en lloch  munde tu e tos fills e les filles tues ab  
Lv 13,55  ni raversa ni la llepra esclatada,  munde és, e si no és axí inmunda és: la  
Lv 14,57  57 ab què’s pugua conèxer qui és  munde o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E  
Lv 13,6 la llepra e no crexarà en la cotna,  munderà ell, cor ronya és, e sí llevarà l’ 
Lv 11,36 cosa on sa ajusten les aygües seran  mundes, e si les toquarà nenguna de les  
Lv 15,30  per ella davant Déu e per la  mundícia del seu flux. 31 »E mostrarets  
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Ex 3,1  la ora del desert, ell vench en lo  munt de Déu, en Horep. 2 E nostro Senyor  
Ex 3,12  tu sacrificaràs a Déu sobre lo  munt aquest. 13 E dix Moysèn al Senyor:  
Ex 4,27  Lo qual li axí a carrera en lo  munt de Déu e bezà-lo. 28 E racomtà-li 
Ex 15,17  los metràs e’ls plantaràs en lo  munt de la tua haretat, al pus ferm  
Ex 18,5  desert, on era la posade prop del  munt de Déu, 6 e tramès a dir a Moysèn:  
Ex 19,2  ses tendes devers la regió del  munt. 3 E Moysèn puyà a nostro Senyor, e  
Ex 19,3  Senyor, e Déu apellà Moysèn del  munt, e dix: –Açò diràs a le casa de  
Ex 19,11  –En lo terç dia devellaré sobre lo  munt de Senaý devant tot lo poble. 12 E  
Ex 19,12  “Guordats-vos que no puyets al  munt ne us acostets a les sues fins, cor  
Ex 19,12  fins, cor tot hom qui tocarà al  munt morrà de mort.” 13 No toquen a ell ab 
Ex 19,13  sonar la butzina, llavors puyen al  munt. 14 E devallà Moysèn del munt al  
Ex 19,14  al munt. 14 E devallà Moysèn del  munt al poble e sentificà aquell. E com  
Ex 19,16 e llamps, e la qualige era sobre lo  munt cobrint aquell. E fo oÿde veu gran de 
Ex 19,17  e estigueren a le reÿl del  munt. 18 E tot lo munt [*] fumave per ço  
Ex 19,18  a le reÿl del munt. 18 E tot lo  munt [*] fumave per ço devellà nostro  
Ex 19,18  axí com a fum de fornal. Era lo  munt a tots terribble, 19 e lo so de la  
Ex 19,20  a ell. 20 E Déu devallà sobre lo  munt de Sinaý, en la sumitat del munt, e  
Ex 19,20 lo munt de Sinaý, en la sumitat del  munt, e apellà Moysèn en lo cap de aquell. 
Ex 19,23  a Déu: –No porà nengú puyar al  munt de Sinaý, cor tu has a ells  
Ex 19,23  dient: “Posa térmens prop del  munt al poble e sentifica a ell.” 24 Al  
Ex 20,18  les veus de la botzina e veya lo  munt fumar, e per açò, de por, estigueren  
Ex 24,4 matí e adifichà altar a la reÿl del  munt, e XII títols per XII trips de  
Ex 24,12  Senyor a Moysèn: –Puge a mi en lo  munt, està aquí e donaré a tu II taules de 
Ex 24,13  de aquell, e puyà Moysèn en lo  munt de Déu, 14 e dix als vells: –Esperats 
Ex 24,15  pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu del  munt, 16 e habità en la glòria de nostro  
Ex 24,17  cremant en la sobirane part del  munt, devant los fills de Ysrael. 18 E  
Ex 24,18 Moysèn enmig de la nuu e puyà en lo  munt, e estech aquí XL dies e XL nits.  
Ex 25,40  axemplar que és a tu mostrat en lo  munt. 26,Tit Capítol XXVII 1 »E en lo  
Ex 27,8  de dintre faràs ell, axí com en lo  munt te fou mostrat. 9 »E faràs place o  
Ex 31,18  18 E donà nostro Senyor en lo  munt de Senaý a Moysèn, com hach complides 
Ex 32,1  sa tardava Moysèn a devallar del  munt, e ajustaren-se tots sobra Aron e  
Ex 32,15  15 E tornant, devallà Moysèn del  munt portant les IIs taules del testimoni  
Ex 32,19  e trenquà aquelles al peu del  munt. 20 E pres lo vadell que havien fet e 
Ex 34,2  per ço que puges mantinent en lo  munt de Sinaý. E astaràs ab mi en  
Ex 34,2  E astaràs ab mi en sobiranesa del  munt. 3 E nagú no puig ab tu, e nengun hom 
Ex 34,3  nengun hom no sia vist ab tu en lo  munt, ne ovelles ne bous no pasturen en  
Ex 34,32  tot ço que havia oït de Déu en lo  munt de Sinaý. 33 E com hach complides ses 
Lv 7,38  mès nostro Senyor a Moysèn en lo  munt de Sinaý con manà als [*] de Ysrael  
Lv 27,34  Moysèn e als fills de Ysrael en lo  munt de Sinaý. Expl Ací acaba lo terç  
Ex 2,23  en la obra, e cridaren. E lur crit  muntà a nostro Senyor per lur servey. 24 E 
Lv 25,51  a raó de lloguer; 51 e si més  muntarà los anys que romanen fins l’ayn  
Ex 8,3  los flums de granotes, e pugeran e  muntaran en la tua casa, e en la tua  
Ex 1,20  20 E féu Déu bé a les madrines, e  muntiplicà lo poble, e foren molt  
Ex 1,10 molt fort. 10 Vanits e sapiam quant  muntiplicarà, e opromam-los per ço que  
Ex 30,15  tot a nostro Senyor. 15 Lo rich no  muntiplicarà ni lo pobra no aminvarà. 16 E 
Ex 7,3 sua. 3 E yo endurayré lo seu cor, e  muntiplicaré mos senyals e mes maravelles  
Ex 32,13  jurest per tu mateix dient: “Yo  muntiplicaré la vostra sament axí com les  
Ex 1,12  quant més los opromien, aytant més  muntiplicaven e crexien. 13 E los  
Ex 36,4  los maestres, vahent que’ls dons  muntiplicaven, venguéran 5 a Moysèn e  
Ex 23,30  scamparé ells devant tu entrò que  muntipliquets e posseïsquats la terra. 31  
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Ex 8,14  14 e ajustaren-les en diversos  munts, e la terra compodrí-les. 15 E viu 
Ex 14,22 mar en sech, e era la mar axí com a  mur a le destre de aquells e a le  
Ex 14,29  e les aygües éran a ells axí com a  mur a destre e a sinestre. 30 E desliurà  
Lv 25,31  en la vila serà la casa que no ha  muralla, per dret de camps serà venuda,  
Lv 25,29  29 »Qui vendrà casa dins los  murs de la ciutat haurà llicència de  
Ex 39,17  de l’hossen, e venguéran tro al  muscla, e aquí havia un anell d’or, 18 e  
Ex 12,34  pascha lligade ab draps sobre lurs  muscles. 35 E faeren los fills de Ysrael  
Ex 28,26  apar de l’ephot en la ragió dels  muscles e defora. 27 E faràs dos anells d’ 
Ex 39,7  aquelles en los llats sobra los  muscles de l’ephot per remenbranse dels  
Ex 39,18 se en lo ephot, e axí era en cascun  musclo. 19 E de cascun llats venien tenbé  
Ex 28,25  en cascun llats sobre los  musclos que l’ephot rreguorda. 26 E faràs 
Ex 28,27  per ço que puguen junyir sobre los  musclos, 28 e estiguen l’efot ab los  
Ex 28,28 anells seus ab los anells sobra los  musclos ab fil blau, axí que sia feta e  
Lv 11,17  e sperver segons son genus, 17 e  musol e òlibe e duch 18 e’l signe, qui és 
Ex 6,19  fills de Lleví foren: Moholí e  Mussí. Aquests tots foren los perentats de 
Ex 4,11  o qui ha fabregat lo sort o lo  mut, o qui ha ratut lo veura al cech? ¿No  
Ex 21,12 hom per voler-lo auciura, de mort  muyra. 13 E aquell qui no serà perseguit  
Ex 21,14 mon altar lo deus pendra per ço que  muyra. 15 E qui ferrà son para o se mara,  
Ex 21,15  ferrà son para o se mara, de mort  muyra. 16 E qui enblarà home e vendrà  
Ex 21,16  e serà trobat en sa mà, de mort  muyra. 17 [*] 18 »E com alguns hòmens sa  
Ex 22,2  e pendrà aquí naffre per la qual  muyra, lo faridor no és tingut de la sanch 
Lv 16,2  qui cobre la arqua, per ço que no  muyra, cor yo aparaguí sobre la cuberta e  
Lv 16,13 és sobre lo testament per ço que no  muyra. 14 E prenga de la sanch del tor e  
Lv 20,10  ab muller de son proïsma, de mort  muyra, axí l’hom com la dona. 11 »Qui  
Lv 20,12  algú dormirà ab sa nora, cadescú  muyra, car gran peccat han comès; la sanch 
Lv 20,15  ni ab bestiar participarà, de mort  muyra; la bístia matau. 16 »La fembra qui  
Lv 20,16  a qualsevol bèstia, ansemps  muyra ab la bístia; la sanch llur sia  
Lv 20,27  ha sperit de divinació, de mort  muyra e ab pedres sien alepidats; la sanch 
Lv 24,16  lo nom de nostre Senyor, de mort  muyra, ab pedres sia allapidat per tota la 
Lv 24,16  lo nom del Senyor, de mort  muyra, ab pedres sia allapidat. 17 »Qui  
Lv 24,17  »Qui farirà e matarà hom, de mort  muyra. 18 Qui farirà e matarà animal,  
Ex 20,19  No parle Déu ab nós per ço que no  muyram. 20 E dix Moysèn al poble: –No us  
Ex 28,43  ço que en iniquitat de la cosa no  múyran. Custuma de setgla serà a Aron e a  
Ex 30,21  21 per ço que per ventura no  múyran. E serà fur de setgla a ell e a se  
Lv 20,11  la verguonya de son para, de mort  múyran abdosos; la sanch d’ells sia sobre 
Lv 20,13 coses que no són de parlar: de mort  múyran; la sanch d’equells sia sobra  
Lv 22,9  no’s sotmeten a peccat perquè no  múyran en lo santuari com l’hauran  
Lv 10,6  per ço que per ventura no  muyrats, per ço que sobre tota la coŀlació 
Lv 15,31  que’s guorden de llegeza e que no  muyren en llurs llegeses com ensutzaran lo 
Ex 4,20  la tua ànima són morts. 20 E pres  Muysèn sa muller e sos fills, e posà  
Ex 10,8  Agipta és consumade? 8 E tornaren  Muysèn e Aron a Farahó, lo qual dix a  
Ex 14,21  en aquells era tenebroza. 21 E com  Muysèn estenés la mà sobre la mar, menà  
Ex 15,24  24 E mermurà lo poble contre  Muysèn dient: –Què beurem? 25 Aquell  
Ex 17,3  per aygua, e mermuraren contre  Muysèn dient: –Per què fahist-nos axir  
Ex 18,5  Farahó.» 5 E vench Jetró, sogre de  Muysèn, ab los fills e ab la muller de  
Lv 8,16  fetge e sobre los ronyons [*] pres  Muysèn e perfumà’n l’ara. 17 E lo cors e 
Ex 8,31 servidors e a son poble, axí que no  ·n fou vista una. 32 E fo enduraït lo cor  
Ex 9,6  animals dels fills de Ysrael no  ·n parí nengú. 7 E tremès Farahó si era  
Ex 9,11  raó de la verola que en ells era e  ·n tota la terra de Agipte. 12 E Déu  
Ex 9,24  cantitat, que anch nengun temps no  ·n fou tante en tota la terra de Agipta  
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Ex 9,26  on éran los fills de Ysrael, no  ·n caech gens. 27 E tremès Farahó e apellà 
Ex 10,6  de tots agipcians, tant que més no  ·n véran los pares teus ne los pares de  
Ex 10,19 ’ls tots en la Mar Roya, axí que no  ·n romàs nengú en totes les fins de  
Ex 10,20  Senyor lo cor de Farahó, e no  ·n llexà anar los fills de Ysrael. 21 E  
Ex 12,16 encare de gran feste e solemnial, e  ·n lo dia VII aquella matexa festivitat  
Ex 12,23  veurà la sanch sobre lo llindar e  ·n cascú dels perestatges, [*] no llexerà  
Ex 12,44  companyes seran circunzisos, e axí  ·n menyaran. 45 »Palagrí ne llogater no  
Ex 12,51  manat Déu a Moysèn e Aron, 51 e  ·n aquell mateix dia amenà nostro Senyor  
Ex 14,4  e saré glorificat en Farahó e  ·n tota la sua host, e sebran los  
Ex 14,28  e aquí neguaren en la mar, que no  ·n romàs d’ells entrò a I. 29 E los fills 
Ex 16,16  que habiten en lo tebernacle, axí  ·n prenets. 17 E faheren-ho axí los  
Ex 16,18  qui més na cullia, com mesurave no  ·n trobave més; cadehú ne justave segons  
Ex 16,25 nostre Senyor, e per amor de açò no  ·n trobarets vuy al camp. 26 En lo VI dia  
Ex 16,26 nostre Senyor, e per amor de açò no  ·n trobarets. 27 E vench lo setè dia, e  
Ex 16,27  dia, e axiren del poble per ço que  ·n cullicen, e no’n trobaren. 28 E dix  
Ex 16,27  poble per ço que’n cullicen, e no  ·n trobaren. 28 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 18,13  ab ell devant nostre Senyor. 13 E  ·n l’altra dia sseya Moysèn per ço que  
Ex 21,2  hebreu, VI anys servesque a tu, e  ·n lo VII any axirà franch de grat. 3 E ab 
Ex 27,9 faràs place o cort al tebernacla, e  ·n l’angle de tremuntane contre migjorn  
Ex 28,38  fills de Ysrael en tots sos dons e  ·n totes ses ofertes. E serà la landa tots 
Ex 29,33  de lurs mans. Los estrayns no  ·n manyaran de ço, car sans són. 34 E si  
Ex 29,34  lo romanent ab foch, car altres no  ·n dèvan manyar, cor santificats són. 35  
Ex 32,24  e yo gití aquell en lo foch, e axí  ·n aquest vadell. 25 E viu Moysèn que lo  
Ex 39,3  per ço que fessen obra brodade e  ·n poguessen cosir ab les primes colós  
Lv 2,3  odor a nostre Senyor. 3 E ço que  ·n romandrà del sacrifici serà de Aron e  
Lv 5,15  15 –Ànima con tractarà falcia e  ·n error en aquelles coses qui són del  
Lv 7,30  30 Tenent en la sua mà lo sèu e  ·n l’altra lo pits, devant la porta del  
Lv 10,9  que pot enbriaguar; per ço que no  ·n beuràs tu ne tos fills com intreràs en  
Lv 11,37  aquelles seran ensutzades. 37 E si  ·n cauran sobra la samensa, no serà  
Lv 11,42  lo pits e ha molts peus [*], no  ·n mengets, car abominable és. 43 No  
Lv 13,54  54 man que sien llevades, e si no  ·n pot anar, llepra és, e tenga aquell per 
Ex 4,6  E com le hy hach meza, trach-le  ’n massella blanca com a neu. 7 E dix-li 
Ex 4,7  si. E tornà-le-hy e trach-le  ’n sane axí com s’era debans. 8 –E serà  
Ex 4,19  Moysèn en Median: –Vé e torna-te  ’n en Egipta, cor tots aquells qui quarien 
Ex 7,23  nostre Senyor. 23 E tornà-ce  ’n e intrà-sse’n en la sua casa, e no  
Ex 7,23  23 E tornà-ce’n e intrà-sse  ’n en la sua casa, e no hy posà son cor  
Ex 10,19  de occident molt fort, e llevà  ’n los llegosts e gità’ls tots en la Mar  
Ex 11,9  E aprés açò axireu. 9 E axí-ce  ’n Moysèn molt irat devant Farahó. E dix  
Ex 12,34  «Tots sóm morts!» 34 E portà-se  ’n lo poble, abans que llevàs, la lur  
Ex 15,22  de la Mar Roja, e intraren-se  ’n en lo desert de Zur, e anaren III dies  
Ex 18,27  Moysèn son sogre, e ell anà-se  ’n en sa terra. 19,Tit Capítol XX 1 E en  
Ex 26,6  cade una a sa par, e axí serà  ’n feta una tenda. 7 »E faràs, de pèl de  
Ex 32,4  gità-hu en la fornal, e féu-se  ’n un vadell fonadís. E ells digueren:  
Ex 33,2  lo meu àngell per ço que gite  ’n los cananeus e’ls amoreus e’ls heteus 
Lv 4,19  19 E prenga tot lo seu sèu e face  ’n perfum sobra l’altar. 20 E face axí de 
Lv 4,25  del sacrifici per peccat e tinye  ’n los corns de l’altar de l’holocaust,  
Lv 4,27 Senyor vet en la llig e puxs que se  ’n llex 28 e que conegua son peccat, ofira 
Lv 4,34  de la sanch en lo seu dit e tinye  ’n los corns de l’altar dels holocausts,  
Lv 6,2  o en alguna manera la neguarà o li  ’n farà alguna colúmpnia, 3 o le hy metrà  
Lv 6,11  ’s aquests draps e vestirà-se  ’n d’altres, e pendrà les sendres e  
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Lv 7,5  e aquell del fetge [*], 5 e face  ’n lo sacerdot perfum sobre l’altar, car  
Lv 8,16  ronyons [*] pres Muysèn e perfumà  ’n l’ara. 17 E lo cors e son cuyr e sa  
Lv 8,23  pres la sanch de aquell e toquà  ’n la orella de Aron destra en la estrema  
Lv 8,28 ho de les mans de aquells e perfumà  ’n sobre l’altar de l’holocaust per ço  
Lv 9,9  lo qual ell benyà son dit, e toquà  ’n lo corn de l’altar, e gità lo romanent 
Lv 14,7  llex anar lo pardal viu que se  ’n vol al camp. 8 »E com l’homa llevarà  
Lv 16,9  quals sorts axiren a Déu, e oferrà  ’n Aron aquell qui serà axit en sort a Déu 
Ex 2,9 nodrex-lo’m, e yo lloguar-te- n’he. E pres-lo la mara e nodrí l’  
Ex 10,26  nostre? 26 E tot nostre bestiar se  n’irà ab nós, axí que no ich romendrà d’ 
Ex 12,7  de la sanch d’ell, e pozar- n’han sobre cascuna porta e en los  
Ex 12,22 mullarets en la sanch, e salpaçar- n’hets lo llindar e abdozos los  
Ex 13,3  de servitut, cor ab mà fort vos  n’ha trets Déu de aquest loch per ço que  
Ex 16,4 del cel, e axirà lo poble e colir- n’ha cascú segons que haurà mester aquell 
Ex 16,16  Culla de açò cascú aytant con  n’hage mester a menyar, un almut per  
Ex 16,18  més; cadehú ne justave segons que  n’havia master a son menyar. 19 E dix  
Ex 16,20  E aquells qui no’l ne craguéran e  n’estoyaren tro al matí, trobaren-ho  
Ex 17,6 poble; enperò farràs aquella perquè  n’isque. E féu-ho axí Moysèn devant los 
Ex 21,3  vestedura com hi entrà e ab aytal  n’isque. E si havia muller, sa muller  
Ex 22,13  13 E si serà menyat per bèstia, no  n’és tingut; e si serà naffrat per bèstia 
Ex 26,13  del tabernacle, 13 e penyar- n’ha de la una part un colze, e altra  
Ex 29,12  la sanch del vadell, e posar- n’has sobra lo corn de l’altar ab lo teu 
Ex 29,20  la sanch de aquell, e posar- n’has sobra lo tendrum de les orelles [*] 
Ex 30,19  E matràs aygua, 19 e llevar-se- n’ha Aron e sos fills les mans e los peus 
Ex 36,23  del tabernaccla. 23 De les quals  n’havia XX de plage de migjorn contra  
Ex 40,9  9 »E pendràs de l’oli e untar- n’has lo tabernacla ab los seus vaxells  
Lv 1,17 ferra partirà aquella; e perfumar- n’ha sobra l’altar ab la llenya qui és  
Lv 3,16 -ha en foch sobra l’altar e fer- n’ha perfum suau al Senyor. Tot lo sèu  
Lv 4,6  dit en aquella sanch e salpuscar- n’ha VII veguades devant lo Senyor contra 
Lv 4,31  pasificables, e perfumar- n’has sobra l’altar en odor de suavitat  
Lv 5,11  meta en aquella oli, ni ensens no  n’hi pos gens, cor per peccat és. 12 E  
Lv 14,14  deguollat per la colpa, e posar- n’ha en l’estrem de la orella dreta de  
Lv 14,16  seu dit destra en aquell e gitar- n’ha VII veguades contre lo Senyor Déu,  
Lv 14,26  de l’oli del sister e pozar- n’ha sobra la sua mà sinestra, 27 e  
Lv 14,27 -hi-ha lo seu dit dret e gitar- n’ha contra Déu VII veguades, 28 e toquar 
Lv 14,28  Déu VII veguades, 28 e toquar- n’ha l’estrem de la orella dreta de  
Lv 15,3  sia jutyat aquest vici cor tengut  n’és, e en cascun ramenbrament que hom  
Lv 16,21  lo cap de aquell, enviar-lo- n’ha al desert per la mà de algun hom, 22 
Lv 16,22 mà de algun hom, 22 e portar-se- n’ha lo cabrit sobra lo seu cap totes les 
Lv 19,23  arbres portant fruyts, llevar- n’heu los caps dels menbres; los brots  
Lv 24,21  21 »Qui matarà bístia, dar- n’ha altra per aquella; qui farirà l’  
Lv 25,41  servirà envers tu, 41 e aprés  n’exirà ab sos fills e tornerà a le sua  
Lv 26,32  la vostra terra. Espavantar-se- n’han los anamichs vostros com los  
Ex 2,6 véran l’infant qui plorava. Hach- na piatat e dix: –Dels infants dels  
Ex 3,19  vós lo rey de Agipta per ço que us  na anets sinó per mà poderoza. 20 E yo  
Ex 3,21  devant los agepcians, e com vós  na axirets, no axirets buyts, 22 e  
Ex 5,11  -ne en qualque loch que vós  na puscats haver, e no us serà aminvat res 
Ex 8,28  desert; solament enperò que no us  na anets pus luyn, e pregats per mi. 29 E  
Ex 16,18 altres menys, 18 e aquell qui menys  na cullia, com masurave [*] trobave  
Ex 16,18  compliment, e aquell qui més  na cullia, com mesurave no’n trobave més; 
Ex 16,21  lo matí sengles quarts, aytant con  na havien master a lurs obs, e con se  
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Ex 26,12  cortina que hy és més, cobriràs- na la part derrera del tabernacle, 13 e  
Lv 4,30  de la sanch en lo seu dit e toch- na los corns de l’altar de l’holocaust,  
Lv 9,17  e omplí sa palma d’ella e féu- na perfum sobra la ara estés lo holocaust  
Lv 16,14 del tor e bany-hi son dit e git- na VII vegades devant Déu devers lo  
Lv 26,39  La qual cosa si de aquests nenguns  na romandran, entresquar-s’han en lurs  
Lv 20,23  caminar en les custumes de les  nacions les quals yo deig foragitar devant 
Lv 13,2  qual en sa carn o en sa cotna serà  nada diversa color o busanya o pústula o  
Lv 13,43 -lo que és dupta de llepra que és  nada en la calva. 44 »E qualque home serà  
Ex 24,1  –Puja a nostro Senyor, tu e Aron,  Nadab e Abiú e LXX vells de Ysrael, e  
Ex 6,23  sor de Anasaon, la qual parí a ell  Nadap e Buy e Alazar e Thamar. 24 E los  
Ex 28,1 que servesquen a mi, axí com Aron e  Nadap e Abiú e Aleatzar e Aytamar. 2 E  
Lv 10,1  cares llurs. 10,Tit Capítol X 1 E  Nadap e Abiú, fills de Aron, prenguéran  
Ex 12,30  e tots aquells de Agipte, e fou  nade entre ells gran clamor en Agipte, car 
Lv 13,20  l’ha per plaga de llepra qui serà  nade en la úlcera. 21 E si veurà lo  
Lv 4,32  peccat, la ovella que aportarà sia  nàdea, 33 e pos la mà sobra lo cap de  
Lv 6,6  E per lo seu peccat ofira un moltó  nàdeu del folch, e do aquell al sacerdot  
Lv 11,5 ramuga e no ha la ungla fesa, és no  nàdeu. 6 »E la llebra atrecí, remuga e no  
Lv 20,25  la inmunda e l’ocell nèdeu del no  nàdeu, perquè no potluau les vostres  
Ex 13,6  mes. 6 VII dies menyarets alís  nàdeus, e en lo VIIè dia serà la festa del 
Ex 29,1  Tu pendràs un vadell e II moltons  nàdeus, 2 e pa alís e crespel en què no  
Lv 14,10  en lo dia VIIIè prenga II anyells  nàdeus e I ovella d’un ayn sens taque e  
Ex 12,48  -sa a selebrar, e serà axí com  nadiu de la terra; e si algú no serà  
Ex 12,49 ell. 49 »Aqueste matexa ley serà al  nadiu e al palagrí e a l’habitant entre  
Lv 16,29  ànimes; nengú no face obra, axí lo  nadiu com l’estrayn qui peregrina entra  
Lv 19,34  entra vosaltres †or† de aquí era  nadiu, e amareu aquell axí com a vosaltres 
Ex 12,19  Ysrael, axí dels estranys com dels  nadius de la terra. 20 Nengun llevat no  
Lv 24,19 ànima. 19 »Qui farà alguna farida o  naffra a nengú de son proïsma, axí com ha  
Lv 24,20  per dent. Pendrà aytal faride o  naffra com haurà donada, aytal la  
Ex 22,13  bèstia, no n’és tingut; e si serà  naffrat per bèstia a mort, aport so que  
Ex 21,25  peu, 25 cremament per cremament,  naffre per naffre, bleveza per bleveza. 26 
Ex 21,25 cremament per cremament, naffre per  naffre, bleveza per bleveza. 26 »E com ell 
Ex 22,2 lo lladre en la case, e pendrà aquí  naffre per la qual muyra, lo faridor no és 
Lv 22,22 orp, si haurà trencat res, si haurà  nafra catada, si haurà clapes o ronya o  
Ex 9,14  poble, per ço que sàpies que no és  nagú senblant a mi en tota la terra. 15 E  
Ex 12,22  e abdozos los perestatges. E  nagú de vós no ischa fora de la porta de  
Ex 34,3  ab mi en sobiranesa del munt. 3 E  nagú no puig ab tu, e nengun hom no sia  
Ex 35,23  or, tot ho ofariren a Déu. 23 E si  nagú havia †quassats†, ne porpre e color  
Lv 6,23  sacerdots serà consumit de foch, e  nagú no manuch d’equell. 24 E parlà lo  
Ex 34,7  en millers, e perdonant  nalet e colpa e peccat, e negú devant tu  
Ex 32,26  portal de la alberguada e dix: –Si  nangú és de nostre Senyor, venga a mi. E  
Lv 21,11  vestadures no esquinsarà, 11 e a  nangú mort no intrarà en nenguna manera;  
Ex 1,4 Ysachar, Zabulun, Benihamín, 4 Dan,  Naptalí, Gaad, Asser. 5 E foren totes les  
Lv 21,18  de poquesa o asent gran o  nas tort, 19 si haurà trenquat lo peu, si  
Ex 35,22  e anells d’or e orelleras e  nasals, e tots vaxels d’or, tot ho  
Lv 25,44  e esclaves sien a vosaltres de les  nasions que entorn de vosaltres són 45 e  
Lv 25,22 entrò a tant que les coses novelles  nasquen, mengereu les velles. 23 »La terra 
Ex 4,22  diu nostre Senyor: Mon fill primer  nat engendrat [*]. 23 [*]” 24 E com anàs  
Ex 6,14  sues. Ffills de Rubèn, mayor  nat de Yraell, foren: Enoch, e Ffallí e  
Ex 11,5  a le terra de Egipte, del primer  nat de Farahó, sayent sobra son citi,  
Ex 11,5  sobra son citi, entrò al primer  nat de la serventa que és detràs la mola,  
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Ex 12,29 nats de terra de Agipte, del primer  nat [*] de les catives que éran en càrser, 
Ex 13,2  dient: 2 –Santifica a mi lo primer  nat qui obre vullva en los fills de  
Ex 13,13  al Senyor. 13 E al primer  nat de l’aze muderàs per ovella si no’l  
Ex 13,15  de la terra de Agipte, del primer  nat dels hòmens entrò al primer nat de les 
Ex 13,15  nat dels hòmens entrò al primer  nat de les bèsties. E per amor de açò yo  
Ex 22,29  a dar per ofarir, e lo primer  nat de tos fills daràs a mi, 30 e de tos  
Ex 34,20 de ovelles serà meu. 20 E lo primer  nat de l’aze rahembràs per ovella, e si  
Ex 34,20  per aquell, serà aucís. Lo primer  nat de tos fills raembràs, e no aparràs  
Lv 13,18 »E la carn e la cotna en la qual és  nat ulcus e serà senat, 19 e en lo loch de 
Ex 28,10  pedra e VI en l’altra, segons la  nativitat de aquells. 11 Per obra d’  
Ex 11,5  Agipte 5 e morran tots los primés  nats a le terra de Egipte, del primer nat  
Ex 11,5  detràs la mola, e tots los primers  nats de les bèsties. 6 E serà gran clamor  
Ex 12,12  aquesta, e farré tots los primers  nats en la terra de Agipte, de l’home  
Ex 12,29 farí nostre Senyor tots los primers  nats de terra de Agipte, del primer nat  
Ex 12,29  éran en càrser, e tots los primers  nats de les bèsties. 30 E llevà’s Farahó  
Ex 13,12  e tots aquells qui són primer  nats en les tues ovelles, en qualquequal  
Ex 13,15 nostre Senyor ocís tots los primers  nats de la terra de Agipte, del primer nat 
Ex 19,7  E vench Moysèn e apellà los meyors  nats del poble, e dix-los totes les  
Lv 9,1  de sos fills e tots los mejors  nats de Yrael, e dix Aron: 2 –Prin un  
Lv 25,45  entra vosaltres o de aquells qui  nats foren en vostra terra: aquests haureu 
Lv 19,19  ab animals de altra condació o  natura, e lo camp no’l sembraràs de  
Ex 2,14  respòs: –E qui t’ha fet príncep  ne jutge sobre nós? ¿Donchs, vols-ma tu  
Ex 2,22  en terra stranya.» E puys hach- ne un altra, lo qual apellà Eliètzer  
Ex 4,1  Moysèn e dix: –No creuran a mi  ne oyran le mia veu, e diran: “No aparech  
Ex 4,9 si no’t creuran per los II senyals  ne oyran la tua veu, prin de la aygua del  
Ex 5,7  -la ab lo brach de les rajolles,  ne llenya per coura-les axí com debans  
Ex 5,8  e no’ls aminvets res del treball,  ne’ls llexets vaguar; e puys cridaran  
Ex 5,11  a vós palla. 11 Anats e collits- ne en qualque loch que vós na puscats  
Ex 5,22  per què has opramut lo teu poble,  ne per què has tramès mi? 23 Cor per ço  
Ex 9,30  la terra. 30 Mas yo conech que tu  ne tos serfs no tembrets encara nostre  
Ex 10,6  que més no’n véran los pares teus  ne los pares de ells, del dia de lur esser 
Ex 10,10  infans? ¿Per què havets dupta,  ne per què pensats mal? 11 No serà fet  
Ex 10,14  foren tantes abans de aquell temps  ne aprés, 15 e cobriren tota la faç de la  
Ex 10,23  enaxí que negú no veyha son frare  ne’s podia moura del loch en què era; mas 
Ex 11,6  de Egipte, tal que no fo debans  ne serà aprés; 7 e de tots los fills de  
Ex 12,10  nenguna cosa tro al matí, e si res  ne romandrà d’ell, cremats-ho en lo  
Ex 12,33  de cuytar e de enviar-los- ne fore de la terra dient: «Tots sóm  
Ex 12,39  que tregueren de Agipte e faeren- ne pans alizos, los quals cogueren sots  
Ex 12,39 e no pogueren fer denguna demoransa  ne pogueren aÿnar ço que’ls era master.  
Ex 12,45  e axí’n menyaran. 45 »Palagrí  ne llogater no manuch d’ell. 46 »E en una 
Ex 12,46  de la carn d’equell defora,  ne no trenquarets os de aquell. 47 »Tota  
Ex 13,7  aparrà ab tu nenguna cosa llevade  ne en les tues encontrades. 8 E recomtats  
Ex 14,5  lo poble, e dix: –Què volen fer,  ne què havem fet? Per què llexàrem lo  
Ex 15,11  és senblant a tu en forteleza,  ne qui és senblant a tu en granesa e en  
Ex 16,5  o no. 5 E en lo dia VI collían- ne dos tans de açò que solien cullir per  
Ex 16,17 axí los fills de Ysrael. Culliren- ne alguns més e altres menys, 18 e aquell  
Ex 16,18  mesurave no’n trobave més; cadehú  ne justave segons que n’havia master a  
Ex 16,20 matí d’ell. 20 E aquells qui no’l  ne craguéran e n’estoyaren tro al matí,  
Ex 16,21  contra ells Moysèn. 21 E collien- ne cascú d’ells per lo matí sengles  
Ex 16,22  ’s. 22 E en lo dia VI collien- ne dos tants, ço és, dos almuts per  
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Ex 16,24  com los menà Moysèn, e no compodrí  ne fou trobat verma en aquell. 25 E dix  
Ex 16,26  vuy al camp. 26 En lo VI dia  ne cullits; lo VII és rapòs de nostre  
Ex 16,28  volran guardar los meus manements  ne la mia lig? 29 Veyats cor Déu donà a  
Ex 16,33 vaxell e mit-hi aytante magne com  ne porà caber en un almut, e estoge’l  
Ex 19,4  vist ço que he fet als egepcians,  ne com vos he portats sobre alles de  
Ex 19,12  -vos que no puyets al munt  ne us acostets a les sues fins, cor tot  
Ex 19,24  e lo pobble no passen los térmens  ne pujen al Senyor, per ço que per ventura 
Ex 20,4 3 »No sia a tu altre déu sinó mi, 4  ne no fasses [*] nenguna semblance que sia 
Ex 20,4 semblance que sia en los sels desús  ne en la terra dejús [*]. 5 »No adoraràs  
Ex 20,10 no faràs en aquell nenguna obra, tu  ne ton fill ne te filla, ni ton serf ne ta 
Ex 20,10 aquell nenguna obra, tu ne ton fill  ne te filla, ni ton serf ne ta sirventa,  
Ex 20,10  ton fill ne te filla, ni ton serf  ne ta sirventa, ni ton bou ni ton aze, ni  
Ex 20,17  No desigeràs la muller de aquell,  ne son servent ne sa serventa, ni son bou  
Ex 20,17 la muller de aquell, ne son servent  ne sa serventa, ni son bou ni son aze, ne  
Ex 20,17 sa serventa, ni son bou ni son aze,  ne res que d’equels sia. 18 E tot lo  
Ex 20,23 ab vós. 23 No farets Déu d’ergent,  ne d’aur farets a vós, 24 ço és, farets  
Ex 22,7  si lo lladre serà trobat, deu- ne esmanar II tans; 8 e si no serà atrobat 
Ex 22,22  de Agipte. 22 »No nouràs a vídua  ne pobill, 23 cor si’ls nouràs crideran a 
Ex 22,25  no sies a ell axí com a mordiment,  ne no l’opremes ab uzura. 26 »Si pendràs  
Ex 22,28  28 »No diràs mal de Déu  ne no malayràs lo príncep del pobble. 29  
Ex 23,1  »No sostendràs veu de monsonaguer,  ne junyes tes mans axí que per hom malvat  
Ex 23,13  los noms dels altres déus,  ne no sia oït en vostra bocha. 14 »III  
Ex 23,24 24 No adoraràs los déus de aquells,  ne colràs aquells, ne faràs la obra de  
Ex 23,24 déus de aquells, ne colràs aquells,  ne faràs la obra de aquells, ans los  
Ex 23,26  d’enmig de tu. 26 No serà axelade  ne axorque en la tua terra, e conpliré lo  
Ex 23,29  ells devant la tua cara en un ayn,  ne la terra no serà trestornade en dasert, 
Ex 23,32  No faràs ab ells dengun fermament,  ne ab lurs déus; 33 ne no habitaran en la  
Ex 23,33  fermament, ne ab lurs déus; 33  ne no habitaran en la tua terra, per ço  
Ex 30,9  temiama que hage altra composició,  ne oferta ne holocaust que hage altra  
Ex 30,9  hage altra composició, ne oferta  ne holocaust que hage altra tenprament. 10 
Ex 30,33  serà sant a vós. 33 E qualque homa  ne conpondrà aytal e donarà d’ell a  
Ex 32,18  –No és veu de resposta de fortesa,  ne veu de resposta de flaquesa, mas yo  
Ex 33,16  16 cor ¿con poríam nós saber, yo  ne ton pobla, que haguéssem trobada gràcia 
Ex 34,3  hom no sia vist ab tu en lo munt,  ne ovelles ne bous no pasturen en aquell,  
Ex 34,3  vist ab tu en lo munt, ne ovelles  ne bous no pasturen en aquell, ni d’equí  
Ex 34,10 temps no fóran vists sobre la terra  ne en negunes gens, per ço que detriu lo  
Ex 34,15  ab nengú d’equelles ragions,  ne forniqueràs ab llurs déus, cor si  
Ex 34,25 sobra levat sanch de ton sacrifici,  ne no romandrà al matí del sacrifici de la 
Ex 35,21  obs al tabernaccla del testimoni  ne a tot ço que era master ne nesseçari a  
Ex 35,21  ne a tot ço que era master  ne nesseçari a lur coltivament ni a les  
Ex 35,23 Déu. 23 E si nagú havia †quassats†,  ne porpre e color vermella, ne blau, ne  
Ex 35,23  ne porpre e color vermella,  ne blau, ne coyrs de guodemessins e pèlls  
Ex 35,23  porpre e color vermella, ne blau,  ne coyrs de guodemessins e pèlls de cabres 
Ex 35,23  de guodemessins e pèlls de cabres  ne pells de moltons tintes de vermells  
Ex 35,24  moltons tintes de vermells [*], 24  ne yoyes d’or ni d’argent ni de aram,  
Lv 1,17 E no destrovirà les ales de aquell,  ne no ensetarà ne ab ferra partirà  
Lv 1,17  les ales de aquell, ne no ensetarà  ne ab ferra partirà aquella; e perfumar- 
Lv 2,13  per sacrificar, salaràs ab sal,  ne no aportaràs al fermament del teu Déu  
Lv 4,17 17 e bany-hi son dit e salpusch- ne VII veguades contra lo vell, ço és, la  
Lv 5,12 lliura aquella al sacerdot, lo qual  ne prengua un plen puyn e crem-la sobra  
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Lv 7,31 lliura-hu al sacerdot, 31 lo qual  ne face del sèu perfum sobre l’altar, e  
Lv 10,6  dix: –Vós no tondrets vostres caps  ne esquinsarets vostres vestedures per ço  
Lv 10,9  per ço que no’n beuràs tu  ne tos fills com intreràs en lo  
Lv 11,9  a vós: tots aquells qui han ales  ne esquates, axí en mar com en terra e com 
Lv 11,10  10 E aquell qui no haurà ales  ne asquata, axí en les aygües qui’s moven 
Lv 11,11  11 [*] les llurs carns no mengets  ne llur morteÿna [*]. 12 Tots aquells qui  
Lv 11,12  12 Tots aquells qui no han ales  ne asquata en les aygües són abominables a 
Lv 11,43  meynspresar les vostres ànimes  ne no toquets nenguna cosa de aquelles  
Lv 13,5  que la llebra no serà cresqude  ne mudada, tengue’l enclòs per altres VII 
Lv 13,34  que la plaga estiga en son lloch  ne no serà pus pregona que la carn  
Lv 14,43  casa. 43 E si aprés que les pedres  ne seran ramogudes e les parets saran  
Lv 16,8 cascú: un a Déu e l’altra a cabrit  «ne trematrà» a Zazell; 9 e les quals  
Lv 16,10  per peccat, 10 e l’altre cabrit  «ne tremès» a Zazell, posarà viu devant  
Lv 16,19  los corns de aquell, 19 e git- ne VII veguades ab lo dit, e nedeyarà e  
Lv 18,3 dech metra a vosaltres, no obrereu,  ne en les costumes de ells no caminareu. 4 
Lv 18,7  Senyor. 7 »La llegeza de ton para  ne la llegeza de ta mara no descobriràs,  
Lv 18,14 germà de ta mara no la descobriràs,  ne t’acostaràs a se muller, que  
Lv 18,23  »Ab nenguna bístia no participaràs  ne t’enllegiràs ab ella. La dona no’s  
Lv 19,4 4 »No us vullau girar a les ýdoles,  ne déu de fozina no fareu a vosaltres. Yo  
Lv 19,10  10 ni en le tua vinya los reÿms  ne los grans cahens no’ls colliràs, mas  
Lv 19,12  12 No perjuraràs en lo meu nom  ne potlluyràs lo nom del Senyor ton Déu.  
Lv 19,13 Senyor ton Déu. 13 »No faràs tració  ne maleza a ton proïsma ne’l destrenyaràs 
Lv 19,13  tració ne maleza a ton proïsma  ne’l destrenyaràs per força. No romandrà  
Lv 19,16  16 No seràs faedor de crims  ne portador de llegotaries en los pobles.  
Lv 19,26  No fareu adevinació ab ocells  ne observareu los sompnis, 27 ni en redó  
Lv 19,29  tua filla, perquè no astiga sutze  ne ensutza la terra e sia purificat. 30  
Lv 20,25  les vostres ànimes en la bèstia  ne en l’ocell ne en nengunes coses qui’s 
Lv 20,25  ànimes en la bèstia ne en l’ocell  ne en nengunes coses qui’s moven en la  
Lv 21,14  prenga per muller nina; 14 viuda  ne rebuyade, ensutzade ne publica no la  
Lv 21,14  14 viuda ne rebuyade, ensutzade  ne publica no la pendrà, sinó infanta de  
Lv 22,11  servacial de la sua casa, aquests  ne mengeran. 12 Si la filla del sacerdot a 
Lv 25,4 del Senyor: lo camp no’l sembraràs  ne la vinya no la podaràs; 5 les coses que 
Lv 25,53  Los que abans serví ab lo lloguer  ne rebratran. No aflagiràs a ell  
Lv 19,17  ton proïsma. Yo sóm lo Senyor. 17  »Ne hauràs en oy a ton frara en lo teu  
Lv 22,14  no ha llibertat de menyar. 14  »Ne qui mengerà de les coses santifiquades 
Ex 6,21  los fills de Ysaquar foren: Coré e  Neb e Sacrí. 22 E los fills de Ozibel  
Ex 24,9 9 E pujaren Moysèn e Aron e Nedap e  Nebiú e LXX dels vells de Ysrael, 10 e  
Ex 21,10  núpcies e sos vestiments, e no li  nech lo preu de sa nedaze. 11 E si no farà 
Ex 24,9  9 E pujaren Moysèn e Aron e  Nedap e Nebiú e LXX dels vells de Ysrael,  
Ex 21,10  e no li nech lo preu de sa  nedaze. 11 E si no farà aquestes IIIs  
Lv 4,28 conegua son peccat, ofira una cabra  nèdea, 29 e pos la mà sobra lo cap de sa  
Lv 5,2  2 Ànima qui toquarà alguna cosa no  nèdea, sia que sia morta per alguna bèstia 
Lv 12,5  5 »E si serà fembra, serà no  nèdea per II setmanes, entorn lo gitament  
Lv 13,13 carn sua, jutyar-l’ha per llepra  nèdea per ço cor tota és tornada en  
Lv 13,15  viva e la leprosia s’escampa, no  nèdea és. 16 E ci altra vegade tornarà en  
Lv 15,25  mas aprés lo temps, serà no  nèdea quax axí com en lo temps de les  
Lv 12,2 sament, si infentarà mascla serà no  nèdee per VII dies del departiment de les  
Lv 11,8  mortehines no toquets, cor no  nèdees són a vós. 9 »Aquestes [*] que’s  
Lv 13,37  e porà pronunciar que l’hom és  nèdeeu. 38 »Homa o fembra en lo qual és la 
Lv 15,18  llevar-s’ha ab aygua e serà no  nèdeha entrò al vespra. 19 »E fembra qui  
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Ex 20,7  va, cor no haurà nostre Senyor per  nèdeu aquell qui pendrà son nom en va. 8  
Ex 37,29  e la timiama de l’odorament molt  nèdeu per la obra de perfumar. 38,Tit  
Lv 11,24  aquelles, serà enzutzat e no serà  nèdeu entrò al vespra. 25 E si serà  
Lv 11,25  los seus vestiments e serà no  nèdeu tro al sol post. 26 »Tot animal que  
Lv 11,28 llevarà la sua vestimenta e serà no  nèdeu tro al vespra, cor totes aquestes  
Lv 13,6  l’home la sua vestimenta, cor  nèdeu és. 7 »E si aprés que’l prevera l’ 
Lv 13,34  haurà llevades ses vestadures serà  nèdeu. 35 E si aprés la mundació esclatarà 
Lv 13,46  per totstemps, cor llebrós és e no  nèdeu; e aquest habitarà tot sol fora de  
Lv 15,2  qui soferrà flux de sperma serà no  nèdeu. 3 E llavòs sia jutyat aquest vici  
Lv 15,5  e ell, llevat ab aygua, serà no  nèdeu tro al vespra. 6 E ci siurà allà on  
Lv 15,6  e ell, llevat en aygua, serà no  nèdeu tro al vespra. 7 E qui toquarà la  
Lv 15,7  e ell, llevat en aygua, serà no  nèdeu tro al vespra. 8 [*] 9 E lo siti en  
Lv 15,10  e ell, levat en aygua, serà no  nèdeu tro al vespra. 11 E tot hom qui  
Lv 15,20  E tothom qui toquarà ella serà no  nèdeu entrò al vespra; 21 e lo lloch on  
Lv 15,22  e ell, llevat [*], serà no  nèdeu tro al vespra. 23 E tot vaxell sobre 
Lv 15,24  mestrual de la sua sanch, serà no  nèdeu per VII dies, e en tots llochs on  
Lv 17,15  vespra. E per aquest orde serà fet  nèdeu, 16 lo qual si no llevarà ses  
Lv 20,25  munda de la inmunda e l’ocell  nèdeu del no nàdeu, perquè no potluau les  
Lv 11,31  cocodillus; 31 tots aquests són no  nèdeus, e qui toquarà la morteÿna de  
Lv 11,31  la morteÿna de aquells són no  nèdeus tro al vespra. 32 »E qui caurà  
Lv 11,34  gitada aygua demunt ells seran no  nèdeus, e tota cosa que beurets llíquida  
Lv 11,35  III peus, sia destrovit e seran no  nèdeus. 36 E les fons e les sisternes e  
Lv 13,15  inmunda e serà contat entre los no  nèdeus, cor la carn viva e la leprosia s’ 
Lv 15,11  e llevats ab aygua, seran no  nèdeus entrò al vespra. 12 E vaxell de  
Lv 16,19  git-ne VII veguades ab lo dit, e  nedeyarà e santificarà ell de totes les  
Ex 21,35  hy serà morta. 35 E si algun bou  nefrarà altre bou que sia d’altre, e  
Lv 6,2 –Ànima qui peccarà [*] encontre Déu  negarà a son proïsma alguna comanda que li 
Ex 15,4  los alets prínceps de aquell són  negats en la mar Roya, 5 [*] e ells  
Ex 18,18  Ultre les tues virtuts és aquest  negosi, e solament aquest tu no pories  
Lv 11,15  segons son genus, 15 e tot corp  negra e tot ocell de sa senblance, 16  
Lv 13,31  agual de la cotna, e los cabels  negres, tengua aquell per VII dies, 32 e  
Lv 13,37  la plaga sterà plana e los cabels  negres, porà hom conèxer que l’hom és  
Ex 8,10  tua peraula per ço que sàpies que  negú no és axí com lo Senyor Déu nostre,  
Ex 10,23  Agipta per IIIs dies, 23 enaxí que  negú no veyha son frare ne’s podia moura  
Ex 34,7 perdonant nalet e colpa e peccat, e  negú devant tu per si és ignossent, qui  
Lv 6,2  aquella, o en alguna manera la  neguarà o li’n farà alguna colúmpnia, 3 o 
Ex 14,28 de Farahó qui’ls perseguia, e aquí  neguaren en la mar, que no’n romàs d’  
Lv 22,30  aquelles coses; no romandrà  neguna cosa en lo matí del dia vinent. Yo  
Ex 34,10 no fóran vists sobre la terra ne en  negunes gens, per ço que detriu lo pobla  
Lv 22,24 peguar. 24 Tot animal lo qual haurà  neletats o llevats los botons no  
Ex 9,6  dels fills de Ysrael no’n parí  nengú. 7 E tremès Farahó si era mort nengú 
Ex 9,7  7 E tremès Farahó si era mort  nengú del bestiar que posseÿen los fills  
Ex 10,19 en la Mar Roya, axí que no’n romàs  nengú en totes les fins de Agipta. 20 E  
Ex 16,29  cascú de vós ab si mateix, e  nengú no ischa de son loch en lo dia VIIè. 
Ex 19,23  23 E dix Moysèn a Déu: –No porà  nengú puyar al munt de Sinaý, cor tu has a 
Ex 33,4  mala aquesta, e ploraren, e no mès  nengú son preu sobra ell. 5 E dix nostre  
Ex 34,15  15 No tallaràs fermament ab  nengú d’equelles ragions, ne forniqueràs  
Ex 34,24  devant tu e axamplaré ton terma,  nengú no envegarà la tua terra, e tu,  
Lv 16,29 del mes, aflegirets vostres ànimes;  nengú no face obra, axí lo nadiu com l’  
Lv 19,7  terç dia ab foch ho cremareu. 7 Si  nengú aprés II dies mengerà aquella, serà  
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Lv 19,11  fareu furt. No mantireu ni desseba  nengú son proïsma. 12 No perjuraràs en lo  
Lv 20,2  qui habiten en Ysrael, si  nengú darà da sa sament a le ýdola de  
Lv 21,21  en lo cors, si serà tranquat, 21  nengú qui haurà màcula de la sament da  
Lv 24,19  »Qui farà alguna farida o naffra a  nengú de son proïsma, axí com ha fet axí  
Lv 25,19  no tament †sumptuositat† de  nengú. 20 La qual cosa si direu: “Què  
Lv 26,17  aquells qui us an en oy, e fogireu  nengú no persiguent a vosaltres. 18 »E si  
Lv 26,36  com si fogien a aspasa. Cauran  nengú no persaguint-los 37 e decauran  
Lv 27,26 primogènits que al Senyor pertanyen  nengú no’ls pot santifiquar ni votar:  
Ex 16,19 son menyar. 19 E dix Moysèn a ells:  –Nengú no estoig al matí d’ell. 20 E  
Lv 22,13  de les viandes de son para.  Nengú astranger no ha llibertat de menyar. 
Lv 26,37  frares axí com fogint a batalles.  Nengú de vosaltres als anemichs contrestar 
Ex 9,24 e fo en ten gran cantitat, que anch  nengun temps no’n fou tante en tota la  
Ex 34,3 del munt. 3 E nagú no puig ab tu, e  nengun hom no sia vist ab tu en lo munt,  
Ex 12,20  com dels nadius de la terra. 20  Nengun llevat no menyarets en totes  
Ex 12,43  –Aquesta és la relagió de Pasque:  »Nengun hom estrayn no manuch d’ell, 44  
Lv 16,17  de les habitacions de aquells. 17  Nengun homa no sia en lo santuari [*] per  
Lv 18,6 viurà en elles. Yo sóm lo Senyor. 6  »Nengun a la proïsma de sanch no s’  
Lv 22,10  qui santifique a vosaltres. 10  »Nengun estranger no mengerà de les coses  
Ex 9,28  per ço que leix anar vós e que en  nenguna manera d’equí avant no  
Ex 12,10  menyarets. 10 E no romendrà d’ell  nenguna cosa tro al matí, e si res ne  
Ex 12,16  faedora honradement; e no farets  nenguna obra entre vós, acceptats aquells  
Ex 12,30  gran clamor en Agipte, car no era  nenguna casa en què no hagués mort. 31 E  
Ex 13,7  VII dies, e no aparrà ab tu  nenguna cosa llevade ne en les tues  
Ex 20,4  déu sinó mi, 4 ne no fasses [*]  nenguna semblance que sia en los sels  
Ex 20,10 Déu, reposaràs e no faràs en aquell  nenguna obra, tu ne ton fill ne te filla,  
Ex 22,14  14 »E si algú menllaverà bèstia  nenguna de son proïsma e serà dibilitade e 
Lv 7,15  aquell dia, e no romangue d’ells  nenguna cosa tro al matí. 16 »Si emperò  
Lv 7,16  cosa tro al matí. 16 »Si emperò  nenguna cosa per voluntat serà aportade  
Lv 7,19  19 »E la carn qui toquarà en  nenguna cosa que sia inmunda no sia  
Lv 11,36  seran mundes, e si les toquarà  nenguna de les morteÿnes, aquelles seran  
Lv 11,43  les vostres ànimes ne no toquets  nenguna cosa de aquelles perquè no siats  
Lv 12,4  per XXXIII dies, e no toch  nenguna cosa santa ni entra en lo sentuari 
Lv 18,23  famanil, car abominació és. 23 »Ab  nenguna bístia no participaràs ne t’  
Lv 18,29  vosaltres. 29 Tota ànima qui farà  nenguna de aquestes coses perirà d’enmig  
Lv 18,30  vosaltres, e no siau enpoŀluats en  nenguna de aquelles coses. Yo sóm lo  
Lv 21,11  11 e a nangú mort no intrarà en  nenguna manera; sobra lo para de sert seu  
Lv 22,5  5 e qui toquarà graponant o  nenguna cosa inmunda, lo toquar del qual  
Lv 22,21  la presentarà que acceptable sia;  nenguna màcula no serà en ell. 22 Si serà  
Lv 22,24 Senyor, e en la vostra terra açò en  nenguna manera no façats. 25 De la mà de  
Lv 22,25  presentareu pans al Déu vostro ni  nenguna cosa que donar volrà, car corrupte 
Lv 22,25  volrà, car corrupte és e maculada;  nenguna cosa no li pendreu. 26 E parlà lo  
Lv 23,7  primer serà a vosaltres [*] sant;  nenguna obra de servici no fareu en  
Lv 23,8  dia serà [*] pus sant, e en aquell  nenguna obra de servir no fareu. 9 E parlà 
Lv 23,21  aquell dia festa molt santa;  nenguna obra de servici no fareu en  
Lv 23,30  de sos pobles, 30 e aquella qui  nenguna obra farà, deliré aquella de son  
Lv 23,36 al Senyor, car és dia de ajustance;  nenguna obra de servici no fareu en ell.  
Lv 25,18  puguau en la terra sens tamensa  nenguna 19 e engendre a vosaltres los seus 
Lv 23,3  de repòs és, e serà anomenat sant.  Nenguna faena no fareu en ell. Disapte del 
Lv 23,25  ab trompes e serà nomanat sant. 25  Nenguna obra de servici no fareu en ell, e 
Lv 23,28 prasentareu holocaust al Senyor. 28  Nenguna obra no fareu en lo temps de  
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Lv 23,35  anomanat molt gran e molt sant.  Nenguna obra de servey no fareu en ell, 36 
Lv 17,7  7 E d’equí avant no deguollen  nengunes presentalles de totes les coses  
Lv 19,28 no us esquisareu la vostra carn, ni  nengunes figures ni escorxadures no fareu  
Lv 20,25  en la bèstia ne en l’ocell ne en  nengunes coses qui’s moven en la terra  
Ex 22,10  o serà presa per altre, e  nenguns no veuran açò, 11 lo sagrement deu 
Lv 26,39  39 La qual cosa si de aquests  nenguns na romandran, entresquar-s’han  
Ex 36,1  que en lo ús del santuari fos  nessaçària, axí com nostre Senyor manà  
Ex 35,21  ne a tot ço que era master ne  nesseçari a lur coltivament ni a les  
Ex 36,5  –Més ofer lo pobla que no’ns és  nesseçari. 6 E manà Moysèn que fecen  
Lv 11,25 nèdeu entrò al vespra. 25 E si serà  nesseçària cosa que algú port de aquelles  
Ex 10,26 ungla, ni de aquelles coses qui són  nesseçàries a servir al Senyor Déu nostre, 
Ex 25,24 mig colze, 24 e cobriràs ella d’or  net. E faràs a ella alredor, tot entorn en 
Ex 25,31  31 »E faràs canelobre de or  net batadís, e feràs del canelobra sos  
Ex 25,31  e sos poms e ses flos de aur  net. 32 VI canes axiran de son llats, III  
Ex 25,38  cayelles e sos ensencés sien d’or  net. 39 Totes les eynes aquestes sien en  
Ex 28,14  d’or 14 e II cadenes d’or  net, la una ten gran con l’altra, e faràs 
Ex 30,3  seus corns, 3 e cobriràs ell d’or  net, axí dedins com per les espatlles  
Ex 30,24  pes del santuari, e oli de olives  net I sister. 25 E configiràs tot açò, e  
Ex 37,22 e de tots los altres eren [*] d’or  net. 23 E féu atressí VII llànties [*] e  
Ex 37,23  llànties [*] e sos ensensés d’or  net. 24 E pasava lo canalobra ab totes ses 
Ex 37,24  canalobra ab totes ses eynes d’or  net I quintar. 25 E féu un altar a le  
Ex 37,26  corn. 26 E cobrí aquell tot de aur  net, son terrat e ses parets tot entorn e  
Ex 39,15 feren sobra lo hossen cadenes d’or  net en dobla, 16 e II guanxos qui tanien  
Lv 1,3  [*] de bous, oferrà a mi lo mascle  net, devant la porta del tabernacla del  
Lv 3,1  mascla o sia fembra, ofira lo pus  net devant nostre Senyor, 2 e pos la mà  
Lv 3,6  aquell qui offerrà complit e  net serà ofert ell. 7 »E si offerran  
Lv 4,3  per son peccat I vadell que sia  net al Senyor. 4 E aquell aportarà a le  
Lv 4,12  fora de la albergade, en lo lloch  net on solen gitar les sendres [*]. 13  
Lv 4,23  un cabrit de les cabres que sia  net, 24 e posa la sua mà sobra lo cap de  
Lv 5,15  ofira per son peccat un moltó  net del folch, e qui no ho porà fer, II  
Lv 5,18 la sua iniquitat, 18 ofira un moltó  net del folch al sacerdot, segons la  
Lv 6,11  e posar-les-ha en lo lloch  net [*]. 12 »E lo foch crem tostem sobre  
Lv 7,19  sia cremade a foch, e ço que serà  net sia menyat d’ella. 20 E ànima  
Lv 9,2  en holocaust, e cascú sia munde e  net, e ofer aquels devant nostre Senyor. 3 
Lv 24,2  a tu oli de olives molt pur e  net per cremar en les llantes  
Lv 24,4 generacions; 4 sobre canalobre molt  net seran posades enpertostemps en  
Ex 31,2  per nom Beselxel, lo fill de Urí,  nét de Hur, del trip de Judà, 3 e he  
Ex 35,30  lo nom de Beselehel, fill de Urí,  nét de Hur, del trip de Judà, 31 e ha  
Ex 38,22  les quals Beselehel, fill d’Urí,  nét de Hur, del trip de Judà, complí per  
Ex 29,40  40 e la Xè part de sèmola  neta mesclade ab oli, que hage masura  
Lv 18,10  10 »La llegeza de la filla [*] o  néta de part de ta filla no la  
Ex 4,6 trach-le’n massella blanca com a  neu. 7 E dix-li Déu: –Torna la mà en ton 
Lv 16,13  foch les coses odorans axí que la  neula e la vapor de aquells cobra la  
Ex 24,14  Aron e Hur, cor si entra vosaltres  nexaran castions, recomtats-les a ells.  
Lv 25,7 les bísties e bestiar les coses que  nexen daran pastura. 8 »Comteràs de sert a 
Lv 13,2 diversa color o busanya o pústula o  nexensa axí com de llepra, sia aduyt a  
Ex 1,22 tot lo poble dient: –Qualque mascla  nexerà, sia gitat en lo flum, e si és  
Lv 13,29  en lo cap del qual o en la barbe  nexerà llepra, vage al secerdot ell. 30 E  
Lv 25,11  en lo camp les coses que hy  nexeran, e les promeyes de la verema no  
Ex 5,2  poble? Yo no conech nostro Senyor,  ni Yraell no lexaré. 3 E digueren ells:  
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Ex 10,26  no ich romendrà d’él una ungla,  ni de aquelles coses qui són nesseçàries a 
Ex 12,9  9 No menyarets d’ell que sia cruu  ni en aygua cuyt, mas solament rostit al  
Ex 20,5  la terra dejús [*]. 5 »No adoraràs  ni soplicaràs ells ni’ls colràs, cor yo  
Ex 20,5  5 »No adoraràs ni soplicaràs ells  ni’ls colràs, cor yo sóm lo Senyor ton  
Ex 20,10  obra, tu ne ton fill ne te filla,  ni ton serf ne ta sirventa, ni ton bou ni  
Ex 20,10  filla, ni ton serf ne ta sirventa,  ni ton bou ni ton aze, ni ton pelegrí qui  
Ex 20,10 ton serf ne ta sirventa, ni ton bou  ni ton aze, ni ton pelegrí qui és dintre  
Ex 20,10 ta sirventa, ni ton bou ni ton aze,  ni ton pelegrí qui és dintre de tes  
Ex 20,17  ne son servent ne sa serventa,  ni son bou ni son aze, ne res que d’  
Ex 20,17  servent ne sa serventa, ni son bou  ni son aze, ne res que d’equels sia. 18 E 
Ex 22,21  21 »E no contristaràs lo palegrí  ni no l’afligiràs, cor fust palegrí en  
Ex 23,2  2 No seguiràs companye a fer mal,  ni en juýs de molts no digues sentència e  
Ex 24,2  e aquells no s’hi acostaran,  ni lo poble no hy puig ab ell. 3 E vench  
Ex 30,15  Senyor. 15 Lo rich no muntiplicarà  ni lo pobra no aminvarà. 16 E tota la  
Ex 34,3  ne bous no pasturen en aquell,  ni d’equí avant. 4 E tallà II taules de  
Ex 34,28  XL dies e XL nits, que no menyà pa  ni bagué aygua, e escriví en les taules  
Ex 35,21  ne nesseçari a lur coltivament  ni a les santes vestidures. 22 E los  
Ex 35,24  de vermells [*], 24 ne yoyes d’or  ni d’argent ni de aram, tot ho ofariren a 
Ex 35,24 [*], 24 ne yoyes d’or ni d’argent  ni de aram, tot ho ofariren a Déu, e tot  
Ex 36,6  que fecen cridar per la host que  ni hom ni fembra no ofarís pus al  
Ex 36,6 fecen cridar per la host que ni hom  ni fembra no ofarís pus al santuari. E axí 
Lv 2,11  axí que no hy hage res de llevat  ni de mel en ço que sacrificareu a nostre  
Lv 3,17  los vostres habitacles. Ni grex  ni sanch de tot en tot no mengerets, e lo  
Lv 5,11  sèmola, e no meta en aquella oli,  ni ensens no n’hi pos gens, cor per  
Lv 12,4  dies, e no toch nenguna cosa santa  ni entra en lo sentuari entrò que sien  
Lv 13,26  26 e si los pèls no seran blanchs  ni la plaga no serà pus pregon que’ll  
Lv 13,26  no serà pus pregon que’ll cuyr  ni la carn romanent, aquella serà espècia  
Lv 13,55 la faç de aquell que no serà mudade  ni raversa ni la llepra esclatada, munde  
Lv 13,55  que no serà mudade ni raversa  ni la llepra esclatada, munde és, e si no  
Lv 17,12 Tota ànima de vós no mengerà sanch,  ni encara los estrayns qui peregrinen  
Lv 18,17  descobriràs; la filla de son fill  ni la filla de sa filla no pendràs perquè  
Lv 18,18  les amigues d’ella no la pendràs,  ni descobriràs la sua verguonya encara  
Lv 18,19  qui ha de sa flor no t’acostaràs,  ni descobriràs la sua verguonya. 20 »Ab la 
Lv 18,20  de ton proïsma no participaràs,  ni ab mesclament [*] no seràs ensutzat. 21 
Lv 18,21  que servesque a ýdola de Maloch,  ni potluyràs lo nom de ton Déu. Yo sóm lo  
Lv 18,23  no’s sotsmetrà a dengun animal  ni’s mesclarà ab ell, car lleg peccat és. 
Lv 19,9  terra, no segueràs fins a le terra  ni les spigues romanens no colliràs, 10 ni 
Lv 19,10  spigues romanens no colliràs, 10  ni en le tua vinya los reÿms ne los grans  
Lv 19,11  11 »No fareu furt. No mantireu  ni desseba nengú son proïsma. 12 No  
Lv 19,14  al matí. 14 No maleyràs lo sort  ni posaràs, devant lo sech, ensapeguador,  
Lv 19,15  15 »No faràs ço que malvestat és  ni jutgeràs injustament. No meynspreus la  
Lv 19,15  No meynspreus la persona del pobra  ni honres la faç del rich; justament jutge 
Lv 19,18  peccat. 18 No serques venyance  ni seràs ramenbrant de la iniquitat o  
Lv 19,20  nobla enperò ab preu no rehamuda  ni donada a llibertat, seran betuts  
Lv 19,23  broten seran inmundes a vosaltres  ni mengereu de aquells. 24 En lo quart ayn 
Lv 19,27  ne observareu los sompnis, 27  ni en redó no us tolreu los cabells ni us  
Lv 19,27 ni en redó no us tolreu los cabells  ni us reureu la barba, 28 ni sobra lo mort 
Lv 19,28  cabells ni us reureu la barba, 28  ni sobra lo mort no us esquisareu la  
Lv 19,28  no us esquisareu la vostra carn,  ni nengunes figures ni escorxadures no  
Lv 19,28 la vostra carn, ni nengunes figures  ni escorxadures no fareu a vosaltres. Yo  
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Lv 19,31  31 »No us declineu als encantadós  ni dels ýdolas res no enserqueu, que no  
Lv 20,15 entra vosaltres. 15 »Qui ab bèsties  ni ab bestiar participarà, de mort muyra;  
Lv 20,19  llegesa de ta tia de part de para  ni de part de mara no descobriràs. Qui açò 
Lv 21,5 s’ensutzarà. 5 No’s rauran lo cap  ni la barbe ni faran entratallaments en  
Lv 21,5  5 No’s rauran lo cap ni la barbe  ni faran entratallaments en llur carn. 6  
Lv 21,7 tant sants seran. 7 »De lloch sutze  ni desonest no pendran muller, ni aquella  
Lv 21,7  ni desonest no pendran muller,  ni aquella [*] és de son marit, car  
Lv 21,10  lo seu cap no’s descobrirà  ni les vestadures no esquinsarà, 11 e a  
Lv 21,11  manera; sobra lo para de sert seu  ni mara no s’ensutzarà; 12 ni s’axirà  
Lv 21,12  seu ni mara no s’ensutzarà; 12  ni s’axirà dels sants lochs, perquè no  
Lv 21,18  no presenta pa al seu Déu 18  ni s’acost al seu servey. Si orp serà o  
Lv 21,21  a presentar víctima al Senyor,  ni pans al seu Déu. 22 Car mengerà tan  
Lv 21,23  la hora que dintre lo vel no entra  ni s’acost a le are, car màcula ha e  
Lv 22,8  car vianda sua és. 8 Caygut mort  ni pres de bèstia no mengerà ni’s  
Lv 22,8  mort ni pres de bèstia no mengerà  ni’s poŀluyrà en ells. Yo sóm lo Senyor.  
Lv 22,12  que santificades són no mangerà  ni tanpoch de les promeyes; 13 e si en  
Lv 22,20 20 si màcula haurà, no la presenten  ni serà acceptabla. 21 »Hom qui presenterà 
Lv 22,22  no presenten aquell al Senyor  ni cramareu aquell sobre la ara del  
Lv 22,25  no presentareu pans al Déu vostro  ni nenguna cosa que donar volrà, car  
Lv 23,14 vi, la quarta part de I [*]. 14 »Pa  ni farina no mengereu de les messes fins  
Lv 23,22  no les saguareu fins a terra,  ni les spigues romanents no les cullireu;  
Lv 25,11  és. E lo Ln any no senbrareu  ni collireu voluntàriament en lo camp les  
Lv 25,20  en lo VIIè ayn, si no sembrarem  ni collirem nostres fruyts?”, 21 donaré la 
Lv 25,26  ho porà; 26 emperò si lo propinqüe  ni lo qui ha venut la poceció lo preu per  
Lv 25,36  ab tu, 36 no prengues uzura d’ell  ni pus que no has donat. Tem lo teu Déu,  
Lv 25,37  picúnia no donaràs a ell ab uzura,  ni sobresabundàncies de fruyts no  
Lv 25,43  aflaguesques a aquell per senyoria  ni més haver; tembràs tu lo teu Déu. 44  
Lv 26,1  XXVI No fareu a vosaltres ýdoles  ni doladiç, ni títols redresareu, ni gran  
Lv 26,1  a vosaltres ýdoles ni doladiç,  ni títols redresareu, ni gran pedra  
Lv 26,1  ni doladiç, ni títols redresareu,  ni gran pedra pozareu en vostre terra  
Lv 26,14  14 »La qual cosa si no oirets  ni fareu tots los meus manements, 15 e  
Lv 26,20 va, no girminarà la terra brotament  ni los arbres no daran fruyts. 21 »Si  
Lv 26,21  no daran fruyts. 21 »Si caminareu  ni fareu lo contrari a mi ni volrets oir a 
Lv 26,21 caminareu ni fareu lo contrari a mi  ni volrets oir a mi, afagiré les vostres  
Lv 26,31  e faré deserts vostres santuaris  ni rabré d’equí avant la odor molt suau,  
Lv 26,44  totalment no’ls meynspresaré  ni axí poch no’ls avorriré perquè de tot  
Lv 27,10  no’s porà per millor que lo mal  ni piyor que lo bo, la qual cosa si’s  
Lv 27,26  nengú no’ls pot santifiquar  ni votar: vulles bou, vulles ovella, serà  
Lv 27,28  hom o animal o camp, no’s vendrà  ni’s porà rembra. Tot quant una vegada  
Lv 27,33  al Senyor, 33 e no serà alegit bo  ni mal ni per altre serà mudat; e si algú  
Lv 27,33  33 e no serà alegit bo ni mal  ni per altre serà mudat; e si algú lo  
Lv 3,17  en tots los vostres habitacles.  Ni grex ni sanch de tot en tot no  
Lv 21,13  13 »Lo sacerdot prenga per muller  nina; 14 viuda ne rebuyade, ensutzade ne  
Ex 10,13  bufant tot aquell dia e aquella  nit; e lo matí fet, lo vent bufant,  
Ex 11,4  –Açò diu nostre Senyor: “En la [*]  nit entraré en Agipte 5 e morran tots los  
Ex 12,8  8 E menyarets les carns en aquella  nit, rostides a foch, [*] ab llatugues  
Ex 12,12  passsaré per terra de Agipta en la  nit aquesta, e farré tots los primers nats 
Ex 12,29  e a Aron. 29 E fo fet en la mige  nit que farí nostre Senyor tots los  
Ex 12,31  Farahó Moysèn e Aron en aquella  nit e dix-los: –Llevats-vos e axits d’ 
Ex 13,22  de dia la colona de la nuu e de  nit la colona de foch, devant lo poble.  
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Ex 14,20  nuu tenabroza e inlluminave’ls de  nit, axí que entra ells tota la nit  
Ex 14,20  de nit, axí que entra ells tota la  nit clerayà, e en aquells era tenebroza.  
Ex 14,21  vent fort bufant que bufàs tota la  nit, e mès la mar en sech. E foren les  
Lv 6,9  holocaust: Cremarà en l’altar la  nit entrò al matí, e lo foch serà en  
Lv 8,35  vostro sacrifici. 35 De dia e de  nit e starets en lo tabernaccla observans  
Ex 12,42  Senyor de la terra de Agipte. 42  Nit és aquesta observadora a nostre  
Ex 12,30  bèsties. 30 E llevà’s Farahó de  nits, e tots sos serfs e tots aquells de  
Ex 13,21  de dia en una colona de nuu e de  nits en una colona de foch, per ço que’ls 
Ex 24,18 lo munt, e estech aquí XL dies e XL  nits. 25,Tit Capítol XXVI 1 E parlà nostro 
Ex 34,4  com les altres éran, e llevà’s de  nits, e pujà en lo mont de Senaý, axí com  
Ex 34,28  nostre Senyor Moysèn XL dies e XL  nits, que no menyà pa ni bagué aygua, e  
Ex 40,36  cobria lo tabernacla de jorn, e de  nits lo cobria foch, vahent lo pobla de  
Ex 1,8 la terra de Agipta rey nou, lo qual  no conaxia Josep, 9 e dix a son pobla:  
Ex 1,10  -los per ço que per ventura  no montiplicacen mace, e que s’  
Ex 1,17 les fembres taméran nostro Senyor e  no fahéran lo manament del rey de Agipta,  
Ex 1,18 sa venir e dix: –Per què és açò que  no volets fer ço que jo us he manat, cor  
Ex 1,19  respongueren: –Les fembres hebrees  no són axí con les egepcianes, cor elles  
Ex 2,3  -lo per IIIs mesos. 3 E com més  no’l poguessen selar, féran una arqueta  
Ex 2,12 12 e guordà deçà e dellà, e viu que  no hy havia null hom, e aucís lo agepcià e 
Ex 3,2  e peria que’l romaguer cremàs, e  no cremava. 3 E dix Moysèn: «Yo iré e  
Ex 3,3 e veuré aquesta gran visió, per què  no crema la romaguera.» 4 E viu nostre  
Ex 3,6  Jacob. E cobrí Moysèn sa faç, cor  no podia guordar contra Déu. 7 Al qual dix 
Ex 3,19  Déu nostra.” 19 Mas yo sé que  no llexarà a vós lo rey de Agipta per ço  
Ex 3,21  agepcians, e com vós na axirets,  no axirets buyts, 22 e demanarà la fembra  
Ex 4,8 axí com s’era debans. 8 –E serà si  no creuran a tu e no t’oyran per lo  
Ex 4,8  8 –E serà si no creuran a tu e  no t’oyran per lo senyal primer, creuran  
Ex 4,9 tua veu per lo senyal segon. 9 E si  no’t creuran per los II senyals ne oyran  
Ex 4,10  a Déu: –Prec-ta, mon Senyor, que  no m’hi tremates, car yo no sóm bell  
Ex 4,10  que no m’hi tremates, car yo  no sóm bell perler, e de aquests III dies  
Ex 4,10  perler, e de aquests III dies yo  no entendria ço que tu has perlat. E he  
Ex 4,21  E yo endurahiré son cor per ço que  no lex lo meu poble. 22 E diràs açò a  
Ex 5,2  la tua veu e que lex lo poble? Yo  no conech nostro Senyor, ni Yraell no  
Ex 5,2  no conech nostro Senyor, ni Yraell  no lexaré. 3 E digueren ells: –Lo Déu de  
Ex 5,3  Déu e Senyor, e que per ventura  no sdevengués a nós en pastelències o  
Ex 5,7  del poble dient: 7 –D’equí avant  no donets gens de palla al poble per  
Ex 5,8 le lenya; 8 e ajustats sobra ells e  no’ls aminvets res del treball, ne’ls  
Ex 5,9  e conplèsquan les obres, e  no’s raposen per peraules monsonagueres.  
Ex 5,10  al poble: –Axí ha dit Faraó: que  no do a vós palla. 11 Anats e collits-ne 
Ex 5,11  loch que vós na puscats haver, e  no us serà aminvat res de vostre obre. 12  
Ex 5,14 14 E foren, los fills de Yraell que  no podían acabar la obra, batuts per los  
Ex 5,16  nós, qui som tos serfs? 16 Palla  no és donade a nós, e la obra nos és  
Ex 5,18 Anats, donques, e obrats, cor palla  no serà donade a vós, e retets segons  
Ex 5,23 teu nom, has opremut lo teu pobla e  no l’has desliurat. 6,Tit Capítol VI 1 E  
Ex 6,9  als fills de Yraell, los quals  no oïren ell per rahó del treball de lur  
Ex 6,12  –Vet que los fills de Yraell  no’m volen oir; e donchs, com ma oirà  
Ex 6,12  Farahó? Guorda con yo són ab los  no sircuncisos llavis. 13 Perlà Déu a  
Ex 6,30  devant Déu: –Yo són en llavis  no sircuncizos. ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit 
Ex 7,4  en la terra de Agipte. 4 E  no oirà a vós Farahó, e yo daré plagua en  
Ex 7,13 13 E fo enduraÿt lo cor de Faraó, e  no oý aquells, axí com havia dit Déu. 14 E 
Ex 7,14  –Greu és lo cor de Farahó, que  no vol llexar lo poble. 15 Vé a ell al  
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Ex 7,16 sacrifich en lo desert; e entrò are  no l’has volgut oir. 17 E per ço vet què  
Ex 7,21  éran en lo flum, e podrí lo riu e  no poguéran los agipcians beura [*], e fo  
Ex 7,22  e fo enduraÿt lo cor de Farahó e  no l’oý, axí com havia menat nostre  
Ex 7,23  e intrà-sse’n en la sua casa, e  no hy posà son cor aqueste veguade. 24 E  
Ex 7,24  aygua que podessen beura, cor  no podían beura de la aygua del flum. 25 E 
Ex 8,2  a mi en lo desert. 2 E si  no’l vol lexar, vet que yo percudiré tots 
Ex 8,10  peraula per ço que sàpies que negú  no és axí com lo Senyor Déu nostre, 11 e  
Ex 8,15 era rapòs; fo agreuyat en son cor e  no oý aquells, axí com havia dit [*]. 16 E 
Ex 8,18  per ço que aduguessen poys, e  no ho poguéran fer. Éran los poys axí en  
Ex 8,19  E fo enduraït lo cor de Farahó e  no oý ells, axí com havia dit Déu a  
Ex 8,21  ço que sacrifich a mi, 21 cor si  no’l llexes anar, vet que yo tramatré a  
Ex 8,22  en la qual és lo meu poble, cor  no hy seran les mosques, per ço que tu  
Ex 8,28  en lo desert; solament enperò que  no us na anets pus luyn, e pregats per mi. 
Ex 8,29  enperò guorde’t que d’equí avant  no fallesques que no lexs anar lo pobble  
Ex 8,29 que d’equí avant no fallesques que  no lexs anar lo pobble per sacrificar a  
Ex 8,31  servidors e a son poble, axí que  no’n fou vista una. 32 E fo enduraït lo  
Ex 8,32  Farahó, axí que en aquesta vegade  no llexà anar lo pobla. 9,Tit Capítol  
Ex 9,4  possecions dels agipcians, axí que  no parí res d’ellò que pertenyia als  
Ex 9,6 e dels animals dels fills de Ysrael  no’n parí nengú. 7 E tremès Farahó si era 
Ex 9,7  de Ysrael, e diguéran-li que  no. E agreuyà’s lo cor de Farahó e no  
Ex 9,7 no. E agreuyà’s lo cor de Farahó e  no llexà anar lo poble. 8 E dix Déu a  
Ex 9,11 hòmens e en totes les bèsties. 11 E  no poguéran los encantadós star devant  
Ex 9,12  E Déu endurahí lo cor de Farahó e  no oý ells, axí com havia dit Déu a  
Ex 9,14 lo teu poble, per ço que sàpies que  no és nagú senblant a mi en tota la terra. 
Ex 9,17  17 ¿E encare ratens lo meu pobla e  no vols aquell lexar? 18 Vet que yo faré  
Ex 9,18 ploura pedrusca de mayor, e més que  no fo null temps en Agipte, despuys que fo 
Ex 9,19  serà trobat al camp defora que  no serà ajustat, serà mort per lo cayiment 
Ex 9,24  cantitat, que anch nengun temps  no’n fou tante en tota la terra de Agipta 
Ex 9,26  on éran los fills de Ysrael,  no’n caech gens. 27 E tremès Farahó e  
Ex 9,28 que en nenguna manera d’equí avant  no romanguats. 29 E dix Moysèn: –Com yo  
Ex 9,30  Mas yo conech que tu ne tos serfs  no tembrets encara nostre Senyor. 31 Lo li 
Ex 9,32  32 mas lo forment e la espelta  no foren farits, cor terdans éran. 33 E  
Ex 9,33  los trons e la padruscade, axí que  no caygué pluge sobra la terra. 34 E viu  
Ex 9,35  a peccat, 35 e fou enduraït [*], e  no lexà anar lo poble d’Irael, axí com  
Ex 10,3  Déu dels hebreus: “¿Entrò a quant  no vols esser sotmès a mi? Llexa anar mon  
Ex 10,4  per ço que sacrifich a mi. 4 E si  no ho vols fer, vet que yo aduré [*] de  
Ex 10,5  tota la terra axí que res d’ella  no aparrà, e menyaran tot so que és [*] a  
Ex 10,6  e de tots agipcians, tant que més  no’n véran los pares teus ne los pares de 
Ex 10,8 Déu vostre per ço que d’equí avant  no peresca [*]. 9 E dix Moysèn: –Ab  
Ex 10,14  agipcians sens tot nombre, axí que  no foren tantes abans de aquell temps ne  
Ex 10,19  ’ls tots en la Mar Roya, axí que  no’n romàs nengú en totes les fins de  
Ex 10,20  nostre Senyor lo cor de Farahó, e  no’n llexà anar los fills de Ysrael. 21 E 
Ex 10,23  per IIIs dies, 23 enaxí que negú  no veyha son frare ne’s podia moura del  
Ex 10,26  bestiar se n’irà ab nós, axí que  no ich romendrà d’él una ungla, ni de  
Ex 10,26  al Senyor Déu nostre, car nós  no sebem què degam sacrificar entrò que’l 
Ex 10,27  nostre Senyor lo cor de Faraó, e  no volch llexar anar ells. 28 E dix Farahó 
Ex 10,28  mi, e guarde’t que d’equí avant  no veges la mia cara, cor en qualque dia  
Ex 10,29  com has perlat, cor d’equí avant  no veuré la tua cara. 11,Tit Capítol XI 1  
Ex 11,6  universa terra de Egipte, tal que  no fo debans ne serà aprés; 7 e de tots  
Ex 11,7  7 e de tots los fills de Ysrael  no morrà un ca, de l’home entrò a le  
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Ex 11,9 dix nostre Senyor a Moysèn: –Farahó  no us oyrà, per molts de senyals que facen 
Ex 11,10  endurahí lo cor de Farahó, que  no llexà axir lo poble de Ysrael de tota  
Ex 12,4  e si algú serà menor en nombre que  no puga haver anyell, prenga ell son vesí  
Ex 12,10  e los budells menyarets. 10 E  no romendrà d’ell nenguna cosa tro al  
Ex 12,13  la sanch, e passaré sobre vós e  no serà a vós plaga per destrohir com yo  
Ex 12,15  l’alís, e en lo primer dia  no serà llevat en les vostres cases, e  
Ex 12,16  serà faedora honradement; e  no farets nenguna obra entre vós,  
Ex 12,19  a vespra. 19 Per VII dies llevat  no sia trobat en les vostres cases. Aquell 
Ex 12,20  de la terra. 20 Nengun llevat  no menyarets en totes vostres habitacions, 
Ex 12,22  los perestatges. E nagú de vós  no ischa fora de la porta de la sua case  
Ex 12,23  e’n cascú dels perestatges, [*]  no llexerà lo destroÿdor venir en les  
Ex 12,30  ells gran clamor en Agipte, car  no era nenguna casa en què no hagués mort. 
Ex 12,30  car no era nenguna casa en què  no hagués mort. 31 E cridà Farahó Moysèn e 
Ex 12,39 los quals cogueren sots sendre, cor  no’s poch levar, car covenie’ls axir de  
Ex 12,39  car covenie’ls axir de Agipte, e  no pogueren fer denguna demoransa ne  
Ex 12,43  de Pasque: »Nengun hom estrayn  no manuch d’ell, 44 mas tots vostres  
Ex 12,45  menyaran. 45 »Palagrí ne llogater  no manuch d’ell. 46 »E en una case lo  
Ex 12,46  46 »E en una case lo menyarets, e  no traurets de la carn d’equell defora,  
Ex 12,46  de la carn d’equell defora, ne  no trenquarets os de aquell. 47 »Tota la  
Ex 12,48  com nadiu de la terra; e si algú  no serà sircunzís, no manuch d’ell. 49  
Ex 12,48 terra; e si algú no serà sircunzís,  no manuch d’ell. 49 »Aqueste matexa ley  
Ex 13,3 trets Déu de aquest loch per ço que  no mengets pa llevat. 4 Vuy axirets ab mes 
Ex 13,7  7 Alís menyarets VII dies, e  no aparrà ab tu nenguna cosa llevade ne en 
Ex 13,13 nat de l’aze muderàs per ovella si  no’l resembràs [*] per preu. 14 E com te  
Ex 13,15  15 cor Farahó era enduraït e  no’ns volia jaquir anar, e nostre Senyor  
Ex 13,17  jaquit lo poble, nostre Senyor  no’ls menà per la carrera dels falisteus, 
Ex 13,17  era dret pasatge, que per ventura  no’s panadís Farahó si’ls vaés, e que no 
Ex 13,17  panadís Farahó si’ls vaés, e que  no’s llevàs contra ells a batalle e que  
Ex 14,5 què llexàrem lo poble de Ysrael que  no servesque a nós? 6 E mès-se en  
Ex 14,11  e digueren a Moysèn: –Per aventura  no havia sapulcres en Agipte? ¿Per ço som  
Ex 14,12  molt és a ells millor servir que  no morir en lo desert. 13 E dix Moysèn al  
Ex 14,13  are vets, null temps d’equí avant  no’ls veurets entrò enpertostemps, 14 car 
Ex 14,28  e aquí neguaren en la mar, que  no’n romàs d’ells entrò a I. 29 E los  
Ex 15,16  teu braç. Senyor, ells sien fets  no movents axí com a pedra, entrò que’l  
Ex 15,22  e anaren III dies per lo desert, e  no trobaren aygua. 23 E vengueren en  
Ex 15,23  aygua. 23 E vengueren en Maroch, e  no poguéran beura les aygües de Maroch per 
Ex 15,26  seus manements e observes [*], yo  no aportaré sobre vós la maleza que mis en 
Ex 16,4  ’ls asayg si algú yrà en ma ley o  no. 5 E en lo dia VI collían-ne dos tans 
Ex 16,8  un poch contre ell, [*] cor  no és contre nós lo vostre mermurament,  
Ex 16,15  qui vol dir: «Què és açò?», cor  no sabien què s’era. Dix-los Moysèn:  
Ex 16,18  qui més na cullia, com mesurave  no’n trobave més; cadehú ne justave  
Ex 16,19  19 E dix Moysèn a ells: –Nengú  no estoig al matí d’ell. 20 E aquells qui 
Ex 16,20  al matí d’ell. 20 E aquells qui  no’l ne craguéran e n’estoyaren tro al  
Ex 16,24  -ho axí com los menà Moysèn, e  no compodrí ne fou trobat verma en aquell. 
Ex 16,25 de nostre Senyor, e per amor de açò  no’n trobarets vuy al camp. 26 En lo VI  
Ex 16,26 de nostre Senyor, e per amor de açò  no’n trobarets. 27 E vench lo setè dia, e 
Ex 16,27 del poble per ço que’n cullicen, e  no’n trobaren. 28 E dix Déu a Moysèn:  
Ex 16,28 E dix Déu a Moysèn: –¿Entrò a quant  no volran guardar los meus manements ne la 
Ex 16,29  cascú de vós ab si mateix, e nengú  no ischa de son loch en lo dia VIIè. 30  
Ex 17,1 posaren en Rabidim, en lo qual loch  no havia aygua que begués lo poble. 2 E  
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Ex 17,4  –Què faré de aquest poble, cor si  no’ls era per un poch allapidar- m’  
Ex 17,7  Déu dient: «¿És Déu ab nós o  no?», apellà lo nom de aquell loch  
Ex 18,18 aquest negosi, e solament aquest tu  no pories sostanir. 19 Per la qual cosa,  
Ex 18,22  tostemps, e les coses mayors a què  no poran dar consell recomteran a tu, e  
Ex 19,12  e diràs-los: “Guordats-vos que  no puyets al munt ne us acostets a les  
Ex 19,13  sia que sia home o bèstia,  no viurà. Mas comensaren a sonar la  
Ex 19,15  aperallats en lo terç dia, e  no us acostets a vostres mullers. 16 E com 
Ex 19,21  al poble que per ventura  no’s desretglasen e que no passen los  
Ex 19,21  ventura no’s desretglasen e que  no passen los térmens per veura al Senyor, 
Ex 19,21  per veura al Senyor, e que per açò  no parís d’ells la meyor part, 22 e no  
Ex 19,22  parís d’ells la meyor part, 22 e  no lex los secerdots e aquells qui pugen  
Ex 19,22  sien sentificats per ço que ells  no sien farits. 23 E dix Moysèn a Déu: –No 
Ex 19,24 e Aron. E los secerdots e lo pobble  no passen los térmens ne pujen al Senyor,  
Ex 19,24  Senyor, per ço que per ventura yo  no’ls aucia. 25 E devallà Moysèn al poble 
Ex 20,4  sia a tu altre déu sinó mi, 4 ne  no fasses [*] nenguna semblance que sia en 
Ex 20,7  pendràs lo nom de Déu en va, cor  no haurà nostre Senyor per nèdeu aquell  
Ex 20,10  del Senyor ton Déu, reposaràs e  no faràs en aquell nenguna obra, tu ne ton 
Ex 20,19 hem. No parle Déu ab nós per ço que  no muyram. 20 E dix Moysèn al poble: –No  
Ex 20,20  ço que sia sa temor ab vós e que  no pecats. 21 E estech lo poble de lluny,  
Ex 20,25  25 E si faràs a mi altar de pedra,  no adifichs aquell ab pedres doladisses,  
Ex 20,26 escalons a l’altar meu, per ço que  no sia revelade la tua verguonya.” 21,Tit  
Ex 21,5 senyor e ma muller e mos infants, e  no vull axir franch”, 6 offira son senyor  
Ex 21,7 algú vendrà sa filla o sa serventa,  no axirà axí com lo serf ha acustumat d’  
Ex 21,8  serà liurade, jaquesqua-la, mas  no hage poder de vendre-la a pobble  
Ex 21,10  ses núpcies e sos vestiments, e  no li nech lo preu de sa nedaze. 11 E si  
Ex 21,11  nech lo preu de sa nedaze. 11 E si  no farà aquestes IIIs coses, llex-la hom 
Ex 21,13  de mort muyra. 13 E aquell qui  no serà perseguit mas desliurarà aquell en 
Ex 21,13  meta’l hom en loch en lo qual  no degua fogir. 14 E si algú aguoytarà  
Ex 21,18  seu ab pedra o ab puyn, e aquell  no serà mort mas caurà en llit per  
Ex 21,21  21 mas si sobreviurà I dia o II,  no serà tingut a pena, cor la moneda de  
Ex 21,28  e morran, sia allapidat lo bou e  no sien menyades les sues carns, e lo  
Ex 21,29  dies, e que son senyor ho sàpia e  no’l tendrà lligat o enclòs, e ell  
Ex 21,33  una sisterna e obrir-la-ha e  no la cobrirà, [*] a’quella, caurà bou o  
Ex 21,36  del corn hir o are ha IIIs dies e  no guardave aquell son senyor, sertes ell  
Ex 22,2  per la qual muyra, lo faridor  no és tingut de la sanch de aquell. 3 Mas  
Ex 22,3 serà pres aquell qui farà lo furt e  no ha de què ho reta, ell deu esser venut. 
Ex 22,8  deu-ne esmanar II tans; 8 e si  no serà atrobat lo lladre, acostar-s’ha 
Ex 22,8  de la casa al jutge e jurerà que  no mès sa mà en açò de son companyó 9 e  
Ex 22,10  o serà presa per altre, e nenguns  no veuran açò, 11 lo sagrement deu esser  
Ex 22,11  deu esser enmig d’ells que ell  no estès la mà en la cosa de son proïsma,  
Ex 22,11  Déu rehebrà lo sagrement, e aquell  no és tingut de retra. 12 E si lo furt és  
Ex 22,13  13 E si serà menyat per bèstia,  no n’és tingut; e si serà naffrat per  
Ex 22,13  a mort, aport so que serà mort e  no és tingut de restituació. 14 »E si algú 
Ex 22,14  dibilitade e morrà, e son senyor  no hy serà present, sertes tengut és de  
Ex 22,15  fet en prasència de son senyor,  no deu esser restituÿde, mayorment si serà 
Ex 22,17 per muller. 17 E si lo para d’ella  no le hy volrà donar per muller, deu-li  
Ex 22,18 de pendre les vèrgens. 18 »Metzinés  no llexeràs viura. 19 »E qui jaurà ab  
Ex 22,21  sacrifici sinó solament Déu. 21 »E  no contristaràs lo palegrí ni no l’  
Ex 22,21 21 »E no contristaràs lo palegrí ni  no l’afligiràs, cor fust palegrí en terra 
Ex 22,25 poble e al mesquí que habita ab tu,  no sies a ell axí com a mordiment, ne no  
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Ex 22,25  sies a ell axí com a mordiment, ne  no l’opremes ab uzura. 26 »Si pendràs  
Ex 22,27  cobriment de la carn de aquell, e  no ha alra en què’s dorme; e si’s  
Ex 22,28  28 »No diràs mal de Déu ne  no malayràs lo príncep del pobble. 29  
Ex 22,31 mi. 31 »Hòmens sants sarets a mi, e  no menjarets les carns qui seran mortes  
Ex 23,2  a fer mal, ni en juýs de molts  no digues sentència e que’t desvinyes de  
Ex 23,5  ton amich jaent dejús son càrrech,  no trespasaràs oltre, mas aydar-l’has a 
Ex 23,7  a monsónage, e lo sant e lo just  no auciuràs, cor yo sóm contrari dels  
Ex 23,13  ço que he dit a vós guordats, e  no remembrets los noms dels altres déus,  
Ex 23,13  los noms dels altres déus, ne  no sia oït en vostra bocha. 14 »III festes 
Ex 23,15  de mesces com axist de Agipte. E  no aparràs devant mi buyt. 16 »E la  
Ex 23,21  21 Guarde ell e ou la sua veu, e  no’t vulles contendra ab ell, cor no  
Ex 23,21  no’t vulles contendra ab ell, cor  no perdonaré vostres colpes com peccarets, 
Ex 23,29  la tua cara en un ayn, ne la terra  no serà trestornade en dasert, per ço que  
Ex 23,29  trestornade en dasert, per ço que  no crèsquan les bèsties contre tu; 30 poch 
Ex 23,33  fermament, ne ab lurs déus; 33 ne  no habitaran en la tua terra, per ço que  
Ex 23,33  tua terra, per ço que per ventura  no’t fessen peccar en mi; cor si serveix  
Ex 24,2  s’ecostarà al Senyor, e aquells  no s’hi acostaran, ni lo poble no hy puig 
Ex 24,2  no s’hi acostaran, ni lo poble  no hy puig ab ell. 3 E vench Moysèn e  
Ex 24,11  safir o quax cel com és sarè. 11 E  no mès sa mà sobre aquells qui de luyn  
Ex 25,15  los sercles o anells, e null temps  no les trauràs d’ells. 16 E posaràs en la 
Ex 28,28  ll’hossen e lo ephot, e vet que  no’s depertesquen. 29 E portarà Aron los  
Ex 28,32 com a ora d’esberch [*] per ço que  no’s tranch leugerament. 33 E devall als  
Ex 28,35 lo sentuari devant nostre Senyor, e  no morrà. 36 »E faràs una llauna d’or  
Ex 28,43  per ço que en iniquitat de la cosa  no múyran. Custuma de setgla serà a Aron e 
Ex 29,2  2 e pa alís e crespel en què  no hage llevat, que sia untat d’oli [*];  
Ex 29,33  oferta de lurs mans. Los estrayns  no’n manyaran de ço, car sans són. 34 E  
Ex 29,34  lo romanent ab foch, car altres  no’n dèvan manyar, cor santificats són.  
Ex 30,12  les sues ànimes a nostre Senyor, e  no serà plagua en ells quant comtats  
Ex 30,15  tot a nostro Senyor. 15 Lo rich  no muntiplicarà ni lo pobra no aminvarà.  
Ex 30,15 Lo rich no muntiplicarà ni lo pobra  no aminvarà. 16 E tota la moneda que  
Ex 30,21  Senyor, 21 per ço que per ventura  no múyran. E serà fur de setgla a ell e a  
Ex 30,32  generacions. 32 Carn de homa  no sia untade d’ell. Entorn la compozició 
Ex 30,32 d’ell. Entorn la compozició d’ell  no farets alra, cor sentificat és e serà  
Ex 30,37 vós la temiama. 37 Aytal composició  no fassats en vostres usos, cor sant és de 
Ex 32,1  qui’ns tragué de terra de Agipta,  no sabem què li és esdavengut. 2 E dix-  
Ex 32,14  14 E aconortà’s nostre Senyor, e  no féu lo mal que havia perlat contra lo  
Ex 32,23  qui’ns aduig de terra de Agipta,  no sabem què li és sdevengut.” 24 Als  
Ex 32,32 Perdona’ls aquesta arrada. 32 E si  no hu vols fer, rau-me de ton libra lo  
Ex 33,3  terra fluent de mel e de llet. Jo  no puyaré ab tu, cor aquest poble és de  
Ex 33,3  servitut, per ço que per ventura  no destrovís tu en la via. 4 E oý lo pobla 
Ex 33,4 peraula mala aquesta, e ploraren, e  no mès nengú son preu sobra ell. 5 E dix  
Ex 33,12  manes que yo amèn aquest pobla, e  no fas a saber a mi quals enviaràs ab mi.  
Ex 33,15  tu. 15 E dix Moysèn: –Si tu mateix  no vas ab nós, no’ns tragues d’equest  
Ex 33,15  –Si tu mateix no vas ab nós,  no’ns tragues d’equest [*], 16 cor ¿con  
Ex 33,16  trobada gràcia devant tu, si  no vas ab nós per ço que’ns gloriagem  
Ex 33,20  plaurà. 20 E altra vegada dix: –Tu  no pots veura la mia faç, cor no pot veura 
Ex 33,20  –Tu no pots veura la mia faç, cor  no pot veura a mi homa qui visque. 21 E  
Ex 33,23  derrera de mi, mas la mia faç tu  no pots veura. 34,Tit Capítol XXXV 1 E dix 
Ex 34,3 mi en sobiranesa del munt. 3 E nagú  no puig ab tu, e nengun hom no sia vist ab 
Ex 34,3  E nagú no puig ab tu, e nengun hom  no sia vist ab tu en lo munt, ne ovelles  
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Ex 34,3  tu en lo munt, ne ovelles ne bous  no pasturen en aquell, ni d’equí avant. 4 
Ex 34,10 tots yo faré senyals que null temps  no fóran vists sobre la terra ne en  
Ex 34,12  ab los habitadors de aquella terra  no feces amistances, cor ells són a tu en  
Ex 34,14  ares e lurs ymatges [*]. 14 »E  no vulles adorar déus astrayns. Nostre  
Ex 34,16  que aquells qui sarien fornicats  no fessen fornicar los fills de tos fills  
Ex 34,17  en llurs déus. 17 »Déus fonadís  no fasses a tu, 18 mas guarda la festa de  
Ex 34,20  l’aze rahembràs per ovella, e si  no darà lo preu per aquell, serà aucís. Lo 
Ex 34,20 primer nat de tos fills raembràs, e  no aparràs devant mi buyt. 21 »VI dies  
Ex 34,24  tu e axamplaré ton terma, nengú  no envegarà la tua terra, e tu, puyant,  
Ex 34,25  levat sanch de ton sacrifici, ne  no romandrà al matí del sacrifici de la  
Ex 34,28  Moysèn XL dies e XL nits, que  no menyà pa ni bagué aygua, e escriví en  
Ex 34,29  abdues les taules del testament, e  no sabia que resplendent fos la sua cara  
Ex 36,5  e digueren: –Més ofer lo pobla que  no’ns és nesseçari. 6 E manà Moysèn que  
Ex 36,6  per la host que ni hom ni fembra  no ofarís pus al santuari. E axí fou  
Ex 36,6  al santuari. E axí fou sessat que  no ofarien pus a le obra, 7 cor ço que era 
Ex 38,7 per portar l’altar. E aquest altar  no era sòlit, ans era concavat, de taules, 
Ex 39,19  de l’hossen, axí que l’hossen  no’s podia moura. E fou fet axí com manà  
Ex 39,21 mig, e havia orla entorn per ço que  no s’esquinsàs. 22 E faéran sobre los  
Ex 40,33 de nostra Senyor omplí aquell. 33 E  no podia intrar Moysèn en la tenda de la  
Lv 1,17  on solen gitar les sendres. 17 E  no destrovirà les ales de aquell, ne no  
Lv 1,17  destrovirà les ales de aquell, ne  no ensetarà ne ab ferra partirà aquella; e 
Lv 2,11  sien meyns de llevat, axí que  no hy hage res de llevat ni de mel en ço  
Lv 2,13  per sacrificar, salaràs ab sal, ne  no aportaràs al fermament del teu Déu del  
Lv 2,13  teu sacrifici que en tota oferta  no ofires sal. 14 »Si en altra manera  
Lv 3,17  Ni grex ni sanch de tot en tot  no mengerets, e lo grex qui és entorn del  
Lv 4,2  que’l Senyor ha manat que  no’s facen farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo  
Lv 5,1 ho oý o hu viu o hu fou consent, si  no ho denunciarà portarà la sua iniquitat. 
Lv 5,2  2 Ànima qui toquarà alguna cosa  no nèdea, sia que sia morta per alguna  
Lv 5,7  son peccat. 7 »En altra manera, si  no porà ofarir bestiar, ofira II tortres o 
Lv 5,8  que li paregua lo coll enaxí que  no li sia esquinsat, 9 e puys sia  
Lv 5,11  e serà perdonat a ell. 11 »E si  no basta son poder que ofira II tortres o  
Lv 5,11  ço és, un cister, de sèmola, e  no meta en aquella oli, ni ensens no n’hi 
Lv 5,11 e no meta en aquella oli, ni ensens  no n’hi pos gens, cor per peccat és. 12 E 
Lv 5,15  un moltó net del folch, e qui  no ho porà fer, II sicles segons lo pes  
Lv 5,18  peccat. Lo qual ador per ell, cor  no sabent ho féu, e serà perdonat [*] ell, 
Lv 6,13  lo foch perdurabla que null temps  no deu defallir en l’altar. 14 »Aquesta  
Lv 6,17  del tabernaccla; 17 e per ço  no serà enfermantat, cor la part de  
Lv 6,23  serà consumit de foch, e nagú  no manuch d’equell. 24 E parlà lo Senyor  
Lv 6,30 tende del tabernaccla del testimoni  no sia menyat, mas en foch sia cremat.  
Lv 7,15 qual ells menyaran en aquell dia, e  no romangue d’ells nenguna cosa tro al  
Lv 7,18  rebuyade serà sa oferta e  no profitarà a l’ofarent, qui mayorment  
Lv 7,19  en nenguna cosa que sia inmunda  no sia menyada, mas sia cremade a foch, e  
Lv 7,23  e de les ovelles e de les cabres  no manyarets; 24 lo sèu de les bèsties  
Lv 7,26  26 »E la sanch de tots los animals  no menyarets en menyar, axí de ocells com  
Lv 8,33  33 [*] de la porta del tabernaccla  no axirets VII dies, entrò al dia que sia  
Lv 10,1 Senyor foch astrayn, lo qual a ells  no era manat. 2 E isqué foch de nostre  
Lv 10,6 a Ytemar, fills d’ell, e dix: –Vós  no tondrets vostres caps ne esquinsarets  
Lv 10,6  vestedures per ço que per ventura  no muyrats, per ço que sobre tota la  
Lv 10,6  per ço que sobre tota la coŀlació  no isqua indicnació. E los vostres frares  
Lv 10,7  cremament que cremà Déu; 7 mas vós  no axirets fora del tabernaccla; en altra  
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Lv 10,9  és que pot enbriaguar; per ço que  no’n beuràs tu ne tos fills com intreràs  
Lv 10,10  sciència de triar entra sant e  no sant, e encare sutze e munda. 11  
Lv 10,17  ffills de Aron, e dix: 17 –Per què  no menyats lo sacrifici fet per peccat en  
Lv 10,18  aquella davant nostre Senyor. 18 E  no fo aduyta la sanch de aquell a le  
Lv 11,4  remugarà e haurà ungla, e  no serà fesa, axí com lo camell e de  
Lv 11,4  axí com lo camell e de altres,  no menyarets de aquella, e entre les  
Lv 11,5  5 »E lo conill, qui ramuga e  no ha la ungla fesa, és no nàdeu. 6 »E la  
Lv 11,5  ramuga e no ha la ungla fesa, és  no nàdeu. 6 »E la llebra atrecí, remuga e  
Lv 11,6  6 »E la llebra atrecí, remuga e  no ha la ungla feza. 7 »E lo porch, qui ha 
Lv 11,7  »E lo porch, qui ha la ungla feza,  no ramuga. 8 »Les carns de aquells no  
Lv 11,8  no ramuga. 8 »Les carns de aquells  no mengets e llurs calabrines mortehines  
Lv 11,8  e llurs calabrines mortehines  no toquets, cor no nèdees són a vós. 9  
Lv 11,8  mortehines no toquets, cor  no nèdees són a vós. 9 »Aquestes [*] que  
Lv 11,10 estayns, menyarets. 10 E aquell qui  no haurà ales ne asquata, axí en les  
Lv 11,11  a vós; 11 [*] les llurs carns  no mengets ne llur morteÿna [*]. 12 Tots  
Lv 11,12  morteÿna [*]. 12 Tots aquells qui  no han ales ne asquata en les aygües són  
Lv 11,13  13 »E aquestes són de les aves que  no devets menyar, esquivadores són a vós:  
Lv 11,24  de aquelles, serà enzutzat e  no serà nèdeu entrò al vespra. 25 E si  
Lv 11,25  llevarà los seus vestiments e serà  no nèdeu tro al sol post. 26 »Tot animal  
Lv 11,26 »Tot animal que hage ungla fesa mas  no serà departida e no ramuga, serà  
Lv 11,26  ungla fesa mas no serà departida e  no ramuga, serà inmunda; qui toquarà  
Lv 11,28  llevarà la sua vestimenta e serà  no nèdeu tro al vespra, cor totes aquestes 
Lv 11,31  e cocodillus; 31 tots aquests són  no nèdeus, e qui toquarà la morteÿna de  
Lv 11,31  toquarà la morteÿna de aquells són  no nèdeus tro al vespra. 32 »E qui caurà  
Lv 11,34 serà gitada aygua demunt ells seran  no nèdeus, e tota cosa que beurets  
Lv 11,35  de III peus, sia destrovit e seran  no nèdeus. 36 E les fons e les sisternes e 
Lv 11,37 37 E si’n cauran sobra la samensa,  no serà ensutzada aquella. 38 E si a algú  
Lv 11,41  la terra sia abominable a vós, e  no ho mengerets en menyar. 42 E  
Lv 11,42  sobre lo pits e ha molts peus [*],  no’n mengets, car abominable és. 43 No  
Lv 11,43  meynspresar les vostres ànimes ne  no toquets nenguna cosa de aquelles perquè 
Lv 11,43  nenguna cosa de aquelles perquè  no siats inmundes, 44 car yo sóm lo Senyor 
Lv 11,47  les difarènsies del mon e lo  no mon e que sapiats què devets menyar e  
Lv 12,2  sament, si infentarà mascla serà  no nèdee per VII dies del departiment de  
Lv 12,4  sua purificació per XXXIII dies, e  no toch nenguna cosa santa ni entra en lo  
Lv 12,5 porgació. 5 »E si serà fembra, serà  no nèdea per II setmanes, entorn lo  
Lv 12,8  parteres, mascla o fembra. 8 E si  no serà son poder que pugua ofarir un  
Lv 13,4  a la plaga en la cotna e la carn  no serà ensatade e la color dels pèls no  
Lv 13,4  serà ensatade e la color dels pèls  no serà mudade, prengua lo secerdot aquell 
Lv 13,5  VII dia, e si veurà que la llebra  no serà cresqude ne mudada, tengue’l  
Lv 13,6 e si serà †obsculurida† la llepra e  no crexarà en la cotna, munderà ell, cor  
Lv 13,11  comdepnarà aquell lo secerdot e  no enclourà aquell, cor inmunde és ell. 12 
Lv 13,15 per inmunda e serà contat entre los  no nèdeus, cor la carn viva e la leprosia  
Lv 13,15 carn viva e la leprosia s’escampa,  no nèdea és. 16 E ci altra vegade tornarà  
Lv 13,21  21 E si veurà lo prevera que  no haurà en ella cabel blanch, e ella no  
Lv 13,21  haurà en ella cabel blanch, e ella  no serà pus pregon del coyr e serà fosqua, 
Lv 13,23  jutyar aquell per llepra, 23 e si  no’s mourà, úlsara és la siquatriu, e l’ 
Lv 13,26  llepra és [*]; 26 e si los pèls  no seran blanchs ni la plaga no serà pus  
Lv 13,26  pèls no seran blanchs ni la plaga  no serà pus pregon que’ll cuyr ni la carn 
Lv 13,28 28 e si starà blanqua en son lloch,  no asats clara, de cremament és, e per  
Lv 13,32  dia VIIè jutge’l, e si veurà que  no sia esclatada e los cabels seran en lur 
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Lv 13,34 que la plaga estiga en son lloch ne  no serà pus pregona que la carn romanent,  
Lv 13,39  en color sotsescura, sàpia que  no és llepra mas màcula color blanque e l’ 
Lv 13,46  46 per totstemps, cor llebrós és e  no nèdeu; e aquest habitarà tot sol fora  
Lv 13,53  de foch. 53 E si veurà que ella  no sia esclatada, 54 man que sien  
Lv 13,54  54 man que sien llevades, e si  no’n pot anar, llepra és, e tenga aquell  
Lv 13,55 55 E com veurà la faç de aquell que  no serà mudade ni raversa ni la llepra  
Lv 13,55 la llepra esclatada, munde és, e si  no és axí inmunda és: la sua vestimenta  
Lv 13,58  la llepra, sia cremada, 58 e si  no hy aparrà, [*] serà munda. 59 »Aquesta  
Lv 14,21  sarà mundat. 21 »E si serà pobre e  no porà haver ço que dit és, hage un  
Lv 14,32  és lo sacrifici del llebrós qui  no pot haver totes coses en son  
Lv 14,36  serà en aquella, per ço que tota  no sia feta inmunda de la cosa qui en la  
Lv 15,2  qui soferrà flux de sperma serà  no nèdeu. 3 E llavòs sia jutyat aquest  
Lv 15,5  e ell, llevat ab aygua, serà  no nèdeu tro al vespra. 6 E ci siurà allà  
Lv 15,6  e ell, llevat en aygua, serà  no nèdeu tro al vespra. 7 E qui toquarà la 
Lv 15,7  e ell, llevat en aygua, serà  no nèdeu tro al vespra. 8 [*] 9 E lo siti  
Lv 15,10  e ell, levat en aygua, serà  no nèdeu tro al vespra. 11 E tot hom qui  
Lv 15,11  e llevats ab aygua, seran  no nèdeus entrò al vespra. 12 E vaxell de  
Lv 15,18  llevar-s’ha ab aygua e serà  no nèdeha entrò al vespra. 19 »E fembra  
Lv 15,20  20 E tothom qui toquarà ella serà  no nèdeu entrò al vespra; 21 e lo lloch on 
Lv 15,22  vestiment, e ell, llevat [*], serà  no nèdeu tro al vespra. 23 E tot vaxell  
Lv 15,24  mestrual de la sua sanch, serà  no nèdeu per VII dies, e en tots llochs on 
Lv 15,25  molts dies soferrà flux de sanch,  no en lo temps de les mèstrues, mas aprés  
Lv 15,25  mèstrues, mas aprés lo temps, serà  no nèdea quax axí com en lo temps de les  
Lv 15,31  que’s guorden de llegeza e que  no muyren en llurs llegeses com ensutzaran 
Lv 16,2  e dix: –Parla a Aron ton frare que  no entra null temps en lo santuari qui és  
Lv 16,2  qui cobre la arqua, per ço que  no muyra, cor yo aparaguí sobre la cuberta 
Lv 16,13  és sobre lo testament per ço que  no muyra. 14 E prenga de la sanch del tor  
Lv 16,17  de aquells. 17 Nengun homa  no sia en lo santuari [*] per ço que prech 
Lv 16,29  aflegirets vostres ànimes; nengú  no face obra, axí lo nadiu com l’estrayn  
Lv 17,4  albergada o fora la albergada, 4 e  no hu oferrà a le porte del tabernaccla  
Lv 17,7  al Senyor. 7 E d’equí avant  no deguollen nengunes presentalles de  
Lv 17,9  offerrà holocaust o sacrifici 9 e  no hu aporterà a le porta del tabernaccla  
Lv 17,12  fills de Ysrael: Tota ànima de vós  no mengerà sanch, ni encara los estrayns  
Lv 17,14  de Ysrael: La sanch de tota carn  no mengereu, car la ànima de tota carn en  
Lv 17,16  orde serà fet nèdeu, 16 lo qual si  no llevarà ses vestedures e lo cors,  
Lv 18,3 la terra de Agipta on haveu habitat  no fareu; segons la custuma de la regió de 
Lv 18,3  le qual yo dech metra a vosaltres,  no obrereu, ne en les costumes de ells no  
Lv 18,3 obrereu, ne en les costumes de ells  no caminareu. 4 Fareu los meus juýs e los  
Lv 18,6  6 »Nengun a la proïsma de sanch  no s’ecostarà perquè amostra la llegeza  
Lv 18,7  ton para ne la llegeza de ta mara  no descobriràs, car mare tua és. No  
Lv 18,8  llegeza de la muller de ton para  no descobriràs, car llegeza de ton pare  
Lv 18,9  casa o defora case és engendrade,  no la descobriràs. 10 »La llegeza de la  
Lv 18,10  [*] o néta de part de ta filla  no la descobriràs, car verguonya tua és.  
Lv 18,11  ton para i és ta germana,  no la descobriràs. 12 [*] 13 »La verguonya 
Lv 18,13  verguonya de la germana de ta mara  no la descobriràs, que carn de te mara és. 
Lv 18,14  de ton oncla germà de ta mara  no la descobriràs, ne t’acostaràs a se  
Lv 18,15  15 »La verguonya de ta nora  no la descobriràs, car muller és de ton  
Lv 18,16  16 »E [*] la muller de ton germà  no la manifestaràs, car verguonya és de  
Lv 18,17  germana de ta muller e da sa filla  no la descobriràs; la filla de son fill ni 
Lv 18,17 de son fill ni la filla de sa filla  no pendràs perquè descobres les sues  
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Lv 18,18  en la casa de les amigues d’ella  no la pendràs, ni descobriràs la sua  
Lv 18,19  19 »A le dona qui ha de sa flor  no t’acostaràs, ni descobriràs la sua  
Lv 18,20  20 »Ab la muller de ton proïsma  no participaràs, ni ab mesclament [*] no  
Lv 18,20  participaràs, ni ab mesclament [*]  no seràs ensutzat. 21 »De la tua sament,  
Lv 18,21  21 »De la tua sament, fill o filla  no donaràs que servesque a ýdola de  
Lv 18,22  Yo sóm lo Senyor. 22 »Ab mascla  no’t mesclaràs ab participació famanil,  
Lv 18,23  és. 23 »Ab nenguna bístia  no participaràs ne t’enllegiràs ab ella.  
Lv 18,23  ne t’enllegiràs ab ella. La dona  no’s sotsmetrà a dengun animal ni’s  
Lv 18,26 les mies costumes e lleys e juýs, e  no fareu denguna de aquestes abominacions, 
Lv 18,28  que a vosaltres en senblant manera  no vomite com haureu fetes semblants  
Lv 18,30  qui foren devant vosaltres, e  no siau enpoŀluats en nenguna de aquelles  
Lv 19,4  a les ýdoles, ne déu de fozina  no fareu a vosaltres. Yo sóm lo Senyor Déu 
Lv 19,9  segareu los blats de la tua terra,  no segueràs fins a le terra ni les spigues 
Lv 19,9  a le terra ni les spigues romanens  no colliràs, 10 ni en le tua vinya los  
Lv 19,10 vinya los reÿms ne los grans cahens  no’ls colliràs, mas als pobres e als  
Lv 19,17  mas publicament lo reprèn perquè  no hages sobre aquell peccat. 18 No  
Lv 19,19  lleys conservau. Les tues bèsties  no faràs participar ab animals de altra  
Lv 19,19  altra condació o natura, e lo camp  no’l sembraràs de diverses llevors. La  
Lv 19,19  vestadura [*] de II fils és texide  no la vestiràs. 20 »L’homa si dormirà ab  
Lv 19,20 encara que sia nobla enperò ab preu  no rehamuda ni donada a llibertat, seran  
Lv 19,20 a llibertat, seran betuts abdosos e  no morran, car no fonch franqua. 21 Mas  
Lv 19,20  betuts abdosos e no morran, car  no fonch franqua. 21 Mas per lo seu  
Lv 19,27  los sompnis, 27 ni en redó  no us tolreu los cabells ni us reureu la  
Lv 19,28  la barba, 28 ni sobra lo mort  no us esquisareu la vostra carn, ni  
Lv 19,28 ni nengunes figures ni escorxadures  no fareu a vosaltres. Yo són lo Senyor. 29 
Lv 19,29  »No abandons la tua filla, perquè  no astiga sutze ne ensutza la terra e sia  
Lv 19,31  als encantadós ni dels ýdolas res  no enserqueu, que no siau poŀluats. Yo són 
Lv 19,31  dels ýdolas res no enserqueu, que  no siau poŀluats. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 19,33  terra e estarà entra vosaltres,  no l’esquarnisquau, 34 mas sia entra  
Lv 20,4 cosa, si lo pobble de la terra ffer  no hu volrà, menyspresant la mia senyoria, 
Lv 20,4  donat de la sament sua a Amaloch e  no’l volrà matar, 5 posaré la mia cara  
Lv 20,13  famanil, cadescú ha fet coses que  no són de parlar: de mort múyran; la sanch 
Lv 20,14 obrat; tot viu sia cremat ab elles;  no romendrà tan lleig peccat entra  
Lv 20,19  de part de para ni de part de mara  no descobriràs. Qui açò farà la difamació  
Lv 20,21  la muller de son germà farà cosa  no deguda, car la verguonya de son frara  
Lv 20,22  per tal que a vosaltres la terra  no us vomite en la qual sou entradors e  
Lv 20,25  de la inmunda e l’ocell nèdeu del  no nàdeu, perquè no potluau les vostres  
Lv 20,25 l’ocell nèdeu del no nàdeu, perquè  no potluau les vostres ànimes en la bèstia 
Lv 21,3  de sert 3 o germana verge la qual  no és a marit ajustada; 4 e ab lo príncep  
Lv 21,4  4 e ab lo príncep de la terra  no s’ensutzarà. 5 No’s rauran lo cap ni  
Lv 21,6  6 Sants seran al Senyor Déu seu, e  no potlluyran lo seu nom, car los perfums  
Lv 21,7  7 »De lloch sutze ni desonest  no pendran muller, ni aquella [*] és de  
Lv 21,10  de santes vestadures, lo seu cap  no’s descobrirà ni les vestadures no  
Lv 21,10  no’s descobrirà ni les vestadures  no esquinsarà, 11 e a nangú mort no  
Lv 21,11  no esquinsarà, 11 e a nangú mort  no intrarà en nenguna manera; sobra lo  
Lv 21,11  sobra lo para de sert seu ni mara  no s’ensutzarà; 12 ni s’axirà dels sants 
Lv 21,12  s’axirà dels sants lochs, perquè  no poŀluesqua lo santuari del Senyor, car  
Lv 21,14  ne rebuyade, ensutzade ne publica  no la pendrà, sinó infanta de son poble.  
Lv 21,17  per companyes qui haurà màcula,  no presenta pa al seu Déu 18 ni s’acost  
Lv 21,21  haurà màcula de la sament da Aron  no s’acosta a presentar víctima al  
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Lv 21,23  és la hora que dintre lo vel  no entra ni s’acost a le are, car màcula  
Lv 21,23  a le are, car màcula ha e ensutzar  no deu lo santuari meu. Yo sóm lo Senyor  
Lv 22,2  dels fills de Ysrael, e  no ensutzen lo nom dels santifiquats a mi  
Lv 22,4  o malalt per flux de sament,  no mengerà de aquelles coses que  
Lv 22,6  6 serà inmunda fins al vespre e  no mengerà de les coses qui santifiquades  
Lv 22,8 és. 8 Caygut mort ni pres de bèstia  no mengerà ni’s poŀluyrà en ells. Yo sóm  
Lv 22,9 9 »Guordaran los meus manaments que  no’s sotmeten a peccat perquè no múyran  
Lv 22,9  que no’s sotmeten a peccat perquè  no múyran en lo santuari com l’hauran  
Lv 22,10  a vosaltres. 10 »Nengun estranger  no mengerà de les coses santifiquades; [*] 
Lv 22,10  fer algun treball per lo sacerdot  no mengerà de aquelles coses; 11 mas  
Lv 22,12  de les coses que santificades són  no mangerà ni tanpoch de les promeyes; 13  
Lv 22,13  de son para. Nengú astranger  no ha llibertat de menyar. 14 »Ne qui  
Lv 22,15 -ha al sacerdot al santuari. 15 »E  no ensutzaran les coses santificades dels  
Lv 22,16  al Senyor, 16 que per ventura  no sostenguen la malvestat de son peccat  
Lv 22,20  o de cabres; 20 si màcula haurà,  no la presenten ni serà acceptabla. 21  
Lv 22,21  que acceptable sia; nenguna màcula  no serà en ell. 22 Si serà orp, si haurà  
Lv 22,22  si haurà clapes o ronya o proïge,  no presenten aquell al Senyor ni cramareu  
Lv 22,23  pot presentar, mas vot [*] aquests  no’s pot peguar. 24 Tot animal lo qual  
Lv 22,24 haurà neletats o llevats los botons  no presentareu al Senyor, e en la vostra  
Lv 22,24  vostra terra açò en nenguna manera  no façats. 25 De la mà de l’estranger no  
Lv 22,25 façats. 25 De la mà de l’estranger  no presentareu pans al Déu vostro ni  
Lv 22,25  és e maculada; nenguna cosa  no li pendreu. 26 E parlà lo Senyor a  
Lv 22,28 Senyor; 28 e aquella vaque o ovella  no serà sacrificade en un dia ab los seus  
Lv 22,30 aquell dia mengereu aquelles coses;  no romandrà neguna cosa en lo matí del dia 
Lv 23,3 e serà anomenat sant. Nenguna faena  no fareu en ell. Disapte del Senyor és en  
Lv 23,7  [*] sant; nenguna obra de servici  no fareu en aquell, 8 e presantareu  
Lv 23,8  e en aquell nenguna obra de servir  no fareu. 9 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 23,14  part de I [*]. 14 »Pa ni farina  no mengereu de les messes fins que la  
Lv 23,21 molt santa; nenguna obra de servici  no fareu en aquell. Custum per a tostemps  
Lv 23,22  les messes de vostra terra,  no les saguareu fins a terra, ni les  
Lv 23,22  a terra, ni les spigues romanents  no les cullireu; als pobres e palagrins  
Lv 23,25  sant. 25 Nenguna obra de servici  no fareu en ell, e presentareu holocaust  
Lv 23,28  al Senyor. 28 Nenguna obra  no fareu en lo temps de aquest dia, car  
Lv 23,29  de vosaltres. 29 Tota ànima qui  no serà aflegida en aquest dia, perhirà de 
Lv 23,31  son poble; 31 per què res de obra  no fareu en aquell. Custum bo per a  
Lv 23,35 e molt sant. Nenguna obra de servey  no fareu en ell, 36 e per VII dies  
Lv 23,36  ajustance; nenguna obra de servici  no fareu en ell. 37 »Aquestes són les  
Lv 25,4  del raposament del Senyor: lo camp  no’l sembraràs ne la vinya no la podaràs; 
Lv 25,4 lo camp no’l sembraràs ne la vinya  no la podaràs; 5 les coses que per si  
Lv 25,5 les coses que per si brota la terra  no les culliràs, e los reÿms de les tues  
Lv 25,5  e los reÿms de les tues promeyes  no’ls colliràs, car ayn del rapòs de la  
Lv 25,11  11 car jubileu és. E lo Ln any  no senbrareu ni collireu voluntàriament en 
Lv 25,11  e les promeyes de la verema  no les collireu 12 per la santificació de  
Lv 25,14  ton proïsma o la compraràs d’ell,  no’l destrengues lo teu frara, mas segons 
Lv 25,19  quals mengeu fins a sadollament,  no tament †sumptuositat† de nengú. 20 La  
Lv 25,20  “Què mengerem en lo VIIè ayn, si  no sembrarem ni collirem nostres fruyts?”, 
Lv 25,23  les velles. 23 »La terra de sert  no’s vendrà a totstemps, car mia és, e  
Lv 25,26  la poceció lo preu per raembra  no porà trobar, 27 seran comtats los  
Lv 25,28  axí rebrà la posseció sua. 28 E si  no hu trobarà la sua mà, ço és, lo preu  
Lv 25,30 la dins lo temps de un ayn. 30 E si  no l’haurà rehemuda en l’ayn, serà  
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Lv 25,30 succeÿdors per a tostemps, e rembra  no’s porà en lo temps del jubileu. 31 E  
Lv 25,31 31 E si en la vila serà la casa que  no ha muralla, per dret de camps serà  
Lv 25,31  serà venuda, que si abans remuda  no serà, en lo gibileu ratornarà a son  
Lv 25,33  se poden raembra. 33 Si rehemudes  no seran en lo jubileu, torneran a llurs  
Lv 25,34  34 e les viles fora ciutat d’ells  no les vendran, car posseció per tostemps  
Lv 25,36  e palegrí e viurà ab tu, 36  no prengues uzura d’ell ni pus que no has 
Lv 25,36 no prengues uzura d’ell ni pus que  no has donat. Tem lo teu Déu, perquè pugua 
Lv 25,37  frara envers tu. 37 La tua picúnia  no donaràs a ell ab uzura, ni  
Lv 25,37  ni sobresabundàncies de fruyts  no rasebràs, 38 car yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 25,39  destret vendrà a tu ton frara,  no’l destrenyaràs de servitut axí com als 
Lv 25,42 ’ls he tret de la terra de Agipta,  no vendran ab títol de esclaus. 43 No  
Lv 25,46  tostemps; e los vostros frares [*]  no’ls destrengueu per potènsia. 47 »Si’s 
Lv 25,54  devant tu. 54 E si per açò  no’s porà raembra, en l’ayn jubileu  
Lv 26,6  en vostres encontrades, dormireu e  no serà qui us despert, car llavaré males  
Lv 26,6  llavaré males bísties e lo coltell  no pessarà vostres llímits, 7 passaguireu  
Lv 26,11  tabernaccla enmig de vosaltres e  no us meynspresarà la mia ànima, 12  
Lv 26,13  de la terra dels agipcians perquè  no servíceu a ells, qui he trencades les  
Lv 26,14  tots drets. 14 »La qual cosa si  no oirets ni fareu tots los meus  
Lv 26,15  leys e los meus juýs avilareu que  no façau les coses que manades són per mi, 
Lv 26,17  qui us an en oy, e fogireu nengú  no persiguent a vosaltres. 18 »E si axí no 
Lv 26,18  a vosaltres. 18 »E si axí  no obayreu a mi, anadir-hi-he les  
Lv 26,20  vostre treball serà en va,  no girminarà la terra brotament ni los  
Lv 26,20  la terra brotament ni los arbres  no daran fruyts. 21 »Si caminareu ni fareu 
Lv 26,23  desertes. 23 »E si axí encara  no us volreu castiguar e caminareu per lo  
Lv 26,26  retran aquells a pes, e mengereu e  no sareu sadollats. 27 »E si enquare per  
Lv 26,27 27 »E si enquare per aquestes coses  no m’ohirets e caminareu contra mi, 28 yo 
Lv 26,35  de sa soladat, per tant con  no ha reposat en los vostres disaptes  
Lv 26,36  si fogien a aspasa. Cauran nengú  no persaguint-los 37 e decauran cascú  
Lv 26,37  vosaltres als anemichs contrestar  no porà. 38 Parireu entra les gens, e la  
Lv 26,44  en la terra batallívol, totalment  no’ls meynspresaré ni axí poch no’ls  
Lv 26,44  no’ls meynspresaré ni axí poch  no’ls avorriré perquè de tot sien  
Lv 27,8 8 E si pobra serà e la estima retra  no porà, estarà devant lo sacerdot, e tant 
Lv 27,10 eser prometrà, sant serà 10 e mudar  no’s porà per millor que lo mal ni piyor  
Lv 27,11  lo qual sacrificar al Senyor  no’s pot, si algú lo prometrà serà amenat 
Lv 27,20  e poceyrà aquell; 20 e si rembra  no’l volrà e a altri quisvulla serà  
Lv 27,20  venut, ultra lo qui l’havia [*]  no’s porà, 21 car com vendrà lo dia del  
Lv 27,22 sacerdots. 22 »Si lo camp comprat e  no de la poceció dels mayors serà  
Lv 27,26  que al Senyor pertanyen nengú  no’ls pot santifiquar ni votar: vulles  
Lv 27,27 sinquena part del preu. E si rembra  no’l volrà, serà venut a altra tant com  
Lv 27,28  are sia hom o animal o camp,  no’s vendrà ni’s porà rembra. Tot quant  
Lv 27,29  qui és presentade per l’hom,  no’s rembrà, mas de mort morrà. 30 »Tots  
Lv 27,33  serà santificat al Senyor, 33 e  no serà alegit bo ni mal ni per altre serà 
Lv 27,33  [*] serà santifiquat al Senyor e  no serà ramut. 34 Aquests són los  
Ex 3,5  ell respòs: –Ací sóm! 5 Dix a ell:  –No t’acostes ací. Descalce’t lo  
Ex 4,1  IIII 1 E respòs Moysèn e dix:  –No creuran a mi ne oyran le mia veu, e  
Ex 4,1  a mi ne oyran le mia veu, e diran:  “No aparech a tu nostre Senyor.” 2 E dix  
Ex 4,11  o qui ha ratut lo veura al cech?  ¿No hu he fet yo açò? 12 Donchs, are vé e  
Ex 8,26  en aqueste terra. 26 E dix Moysèn:  –No’s pot axí fer †menys de totes les  
Ex 10,7  que sacrifícan al Senyor llur Déu.  ¿No veus que Agipta és consumade? 8 E  
Ex 10,11  dupta, ne per què pensats mal? 11  No serà fet axí, mas anats tants hòmens  
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Ex 12,9  foch, [*] ab llatugues agrestes. 9  No menyarets d’ell que sia cruu ni en  
Ex 13,22 ·ls mostràs la via cascun temps. 22  No’s partia d’éls, de dia la colona de  
Ex 14,12  que’ns traguesses de Agipte? 12  ¿No és aquesta la paraule que nós te díem  
Ex 14,13  desert. 13 E dix Moysèn al poble:  –No us temats. Estats e veyats les  
Ex 18,17 e la lig de aquell. 17 E dix Jetró:  –No és bona cosa la que tu fas. 18 En va  
Ex 19,13  tocarà al munt morrà de mort.” 13  No toquen a ell ab la mà, cor ab pedres  
Ex 19,23 sien farits. 23 E dix Moysèn a Déu:  –No porà nengú puyar al munt de Sinaý, cor 
Ex 20,3  de Agipte, de casa de servitut. 3  »No sia a tu altre déu sinó mi, 4 ne no  
Ex 20,5  desús ne en la terra dejús [*]. 5  »No adoraràs ni soplicaràs ells ni’ls  
Ex 20,7  mi e guórdan los meus manements. 7  »No pendràs lo nom de Déu en va, cor no  
Ex 20,13 nostro Senyor ton Déu dóna a tu. 13  »No auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15 »No  
Ex 20,14  Déu dóna a tu. 13 »No auciuràs. 14  »No fornicaràs. 15 »No emblaràs. 16 »No  
Ex 20,15 »No auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15  »No emblaràs. 16 »No faràs fals testimoni  
Ex 20,16 »No fornicaràs. 15 »No emblaràs. 16  »No faràs fals testimoni contra ton  
Ex 20,17  testimoni contra ton proïsme. 17  »No cobejaràs la casa de ton proïsme. No  
Ex 20,17  cobejaràs la casa de ton proïsme.  No desigeràs la muller de aquell, ne son  
Ex 20,19  Parle tu ab Déu, e oyr-t’hem.  No parle Déu ab nós per ço que no muyram.  
Ex 20,20  muyram. 20 E dix Moysèn al poble:  –No us temats, cor Déu vench per ço que  
Ex 20,23  que del cel he perlat ab vós. 23  No farets Déu d’ergent, ne d’aur farets  
Ex 20,26  sobre aquell, serà ensutzat. 26  »No pugs per escalons a l’altar meu, per  
Ex 22,20  sacrifici al diable, sia destroït.  No deu haver sacrifici sinó solament Déu.  
Ex 22,22 fust palegrí en terra de Agipte. 22  »No nouràs a vídua ne pobill, 23 cor si  
Ex 22,28  cor yo sóm misericordiós. 28  »No diràs mal de Déu ne no malayràs lo  
Ex 23,1  als cans. 23,Tit Capítol XXIIII 1  »No sostendràs veu de monsonaguer, ne  
Ex 23,2 hom malvat digues falç testimoni. 2  No seguiràs companye a fer mal, ni en juýs 
Ex 23,6  aydar-l’has a llevar ab ell. 6  No’t declinaràs en lo juý del pobre. 7  
Ex 23,8 cor yo sóm contrari dels malvats. 8  No pendràs dons, cor axorben los savis e  
Ex 23,9  torçre les peraules dels justs. 9  »No faces trists los palegrins, [*] en  
Ex 23,18  teu devant lo Senyor ton Déu. 18  »No degollaràs sobre lo llevat la sanch de 
Ex 23,18  llevat la sanch de mon sacrifici.  No romendrà lo grex de la mia festa entrò  
Ex 23,19  en la casa del Senyor ton Déu.  »No cogues cabrit ab la let de sa mara. 20 
Ex 23,24  als quals yo contrestaré. 24  No adoraràs los déus de aquells, ne colràs 
Ex 23,26  la iniquitat d’enmig de tu. 26  No serà axelade ne axorque en la tua  
Ex 23,29  e hateu abans que tu entres. 29  »No gitaré ells devant la tua cara en un  
Ex 23,32  e gitaré aquells devant vós. 32  No faràs ab ells dengun fermament, ne ab  
Ex 27,8 llats de l’altar per portar ell. 8  No soldat, mas va e vach de dintre faràs  
Ex 30,9  en les vostres generacions. 9  No posarets sobra aquell temiama que hage  
Ex 32,18  en la posada. 18 E Moysèn respòs:  –No és veu de resposta de fortesa, ne veu  
Ex 32,22  ten gran peccat? 22 E ell respòs:  –No s’irasque lo senyor meu. Tu conexs bé 
Ex 34,15  nom d’ell és Déu sacrificador. 15  No tallaràs fermament ab nengú d’equelles 
Ex 34,25  ton Déu III vegades en l’ayn. 25  »No deguollaràs sobra levat sanch de ton  
Ex 34,26  en la casa del Senyor ton Déu.  »No coguas cabrit ab llet de sa mara. 27 E 
Ex 35,3  qui farà en ell obra, morrà. 3  No ensendràs foch en tots los vostros  
Lv 11,43  ’n mengets, car abominable és. 43  No vullats meynspresar les vostres ànimes  
Lv 11,44  Siats sants, cor yo sóm sant.  No ensutzets les vostres ànimes en totes  
Lv 18,7  no descobriràs, car mare tua és.  No descobriràs la sua llegesa. 8 »La  
Lv 18,24  ab ell, car lleg peccat és. 24  »No siau potluats ab totes aquestes coses  
Lv 18,30  30 »Guordau los meus manaments.  No vullau fer ço que féran aquells qui  
Lv 19,4  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 4  »No us vullau girar a les ýdoles, ne déu  
Lv 19,11  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 11  »No fareu furt. No mantireu ni desseba  
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Lv 19,11  Déu vostre. 11 »No fareu furt.  No mantireu ni desseba nengú son proïsma.  
Lv 19,12  ni desseba nengú son proïsma. 12  No perjuraràs en lo meu nom ne potlluyràs  
Lv 19,13  lo nom del Senyor ton Déu. 13  »No faràs tració ne maleza a ton proïsma  
Lv 19,13  ne’l destrenyaràs per força.  No romandrà lo treball de ton llogater  
Lv 19,14 llogater envers tu fins al matí. 14  No maleyràs lo sort ni posaràs, devant lo  
Lv 19,15  lo Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 15  »No faràs ço que malvestat és ni jutgeràs  
Lv 19,15  és ni jutgeràs injustament.  No meynspreus la persona del pobra ni  
Lv 19,16  justament jutge a ton proïsma. 16  No seràs faedor de crims ne portador de  
Lv 19,16  de llegotaries en los pobles.  No estaràs contra la sanch de ton proïsma. 
Lv 19,18  no hages sobre aquell peccat. 18  No serques venyance ni seràs ramenbrant de 
Lv 19,26  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 26  »No mengereu sanch. No fareu adevinació ab 
Lv 19,26  Déu vostre. 26 »No mengereu sanch.  No fareu adevinació ab ocells ne  
Lv 19,29  a vosaltres. Yo són lo Senyor. 29  »No abandons la tua filla, perquè no  
Lv 19,31  meu santuari. Yo sóm lo Senyor. 31  »No us declineu als encantadós ni dels  
Lv 19,35  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 35  »No vullau fer alguna cosa malvada en juý, 
Lv 20,23  sou entradors e deveu habitar. 23  No vullau caminar en les custumes de les  
Lv 21,1  fills de Aron e direts ha ells:  »No s’ensutza lo sacerdot en los morts de 
Lv 21,5  de la terra no s’ensutzarà. 5  No’s rauran lo cap ni la barbe ni faran  
Lv 21,15  sinó infanta de son poble. 15  No mescla la generació de son llinatge ab  
Lv 22,32 e feu aquells. Yo sóm lo Senyor. 32  No ensutzeu lo sant nom meu, perquè sia  
Lv 25,17  temps dels fruyts vendrà a tu. 17  No vullau aflagir vostres proïsmes, e tema 
Lv 25,43  no vendran ab títol de esclaus. 43  No aflaguesques a aquell per senyoria ni  
Lv 25,53  serví ab lo lloguer ne rebratran.  No aflagiràs a ell forçadement devant tu.  
Lv 26,1 »Yo sóm lo Senyor [*]. Capítol XXVI  No fareu a vosaltres ýdoles ni doladiç, ni 
Ex 39,8 a Moysèn. 8 E féu lo hossen de obra  nobla axí com lo ephot, d’or, blau e de  
Lv 19,20  que sia esclava, encara que sia  nobla enperò ab preu no rehamuda ni donada 
Lv 6,12  sobre la ara de l’altar, lo qual  nodresqua lo sacerdot metén a ell llenya  
Ex 2,9  de Pharaó: –Prin aquest infant e  nodrex-lo’m, e yo lloguar-te-n’he. 
Lv 11,9  són a vós. 9 »Aquestes [*] que’s  nodrexen en aygües e són llegudes a vós:  
Ex 2,9 -te-n’he. E pres-lo la mara e  nodrí l’infant [*]. E dix a ella la filla 
Ex 2,7 una fembra de les hebrees que pugua  nodrir a tu aquest infant. 8 E ella dix:  
Ex 1,15 madrines –de les quals la una havia  nom Siporà e l’altra Phuà–, 16 manant a  
Ex 2,10  en loch de fill. E ella apellà lo  nom de aquell Moysèn dient: «De la ayga l’ 
Ex 3,13  a vós”; e si dien a mi: “Com és lo  nom de aquell?”, què diré a ells? 14 Dix  
Ex 3,15 de Jacob, dient: Aquest és a mi mon  nom enpertostemps, aquest és lo meu  
Ex 5,23  Farahó per ço que parlàs en lo teu  nom, has opremut lo teu pobla e no l’has  
Ex 6,3  en Déu totpoderós, e en lo meu  nom Adonay, lo qual fiu seber a ells, 4 e  
Ex 9,16 forteleza e que sia racomtat lo meu  nom en tota la terra. 17 ¿E encare ratens  
Ex 15,3  és axí com hom combatador, e son  nom és Totpoderós. 4 Car les carretes de  
Ex 16,31  31 E apellà la case de Ysrael lo  nom de aquell magne, per ço com era quaix  
Ex 17,7  «¿És Déu ab nós o no?», apellà lo  nom de aquell loch «Temptament e baralle  
Ex 17,15  Edificà Moysèn altar, e apellà lo  nom de Déu «En mon axelsament», dient 16  
Ex 18,4  terra aliena», 4 e l’altra havia  nom Aliàtzer, e dix: «Déu de mon para, tu  
Ex 20,7  meus manements. 7 »No pendràs lo  nom de Déu en va, cor no haurà nostre  
Ex 20,7  per nèdeu aquell qui pendrà son  nom en va. 8 »Ramenbre’t que sentifichs  
Ex 20,24  en lo qual serà memòria del meu  nom; yo vendré a tu e benayré a tu. 25 E  
Ex 23,21  colpes com peccarets, e és lo meu  nom en aquell. 22 Cor si ohiràs la veu de  
Ex 30,13  13 Açò darà cascú qui passarà al  nom: mig sicla segons la masura del  
Ex 31,2  a Moysèn: 2 –Vet que yo apella per  nom Beselxel, lo fill de Urí, nét de Hur,  
Ex 33,7 -lo defora la posada, e apellà lo  nom de aquell «tabernacla de la  
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Ex 33,12  que’ls ma faràs a saber per  nom, e he trobade gràcia devant tu. 13  
Ex 33,17  mi, e tu matex he conagut per  nom. 18 E ell dix: –Mostra a mi la tua  
Ex 33,19 mostraré tot bé a tu, e apellaré lo  nom de nostre Senyor devant tu, e yo hauré 
Ex 34,5  estech Moysèn ab ell apellant lo  nom de nostra Senyor, 6 lo qual passà  
Ex 34,14  Nostre Senyor és celós, e lo  nom d’ell és Déu sacrificador. 15 No  
Ex 35,30  que nostre Senyor ha apellat lo  nom de Beselehel, fill de Urí, nét de Hur, 
Ex 39,14  fills de Ysrael [*], cascú per son  nom. 15 E feren sobra lo hossen cadenes d’ 
Ex Expl  fenex lo segon libra, lo qual ha  nom Èxodus. Lv Inc Comensa lo terç libra de 
Lv 18,21  a ýdola de Maloch, ni potluyràs lo  nom de ton Déu. Yo sóm lo Senyor. 22 »Ab  
Lv 19,12 proïsma. 12 No perjuraràs en lo meu  nom ne potlluyràs lo nom del Senyor ton  
Lv 19,12  en lo meu nom ne potlluyràs lo  nom del Senyor ton Déu. 13 »No faràs  
Lv 20,3  meu santuari e haurà poluÿt lo meu  nom sant. 4 La qual cosa, si lo pobble de  
Lv 21,6  Déu seu, e no potlluyran lo seu  nom, car los perfums del Senyor e los pans 
Lv 21,9  ab mal acta e haurà mal trectat lo  nom de son Déu, ab flames serà cremada. 10 
Lv 22,2  fills de Ysrael, e no ensutzen lo  nom dels santifiquats a mi que ells  
Lv 22,32  lo Senyor. 32 No ensutzeu lo sant  nom meu, perquè sia santificat enmig dels  
Lv 24,11  hom de Ysrael, 11 e com blesmàs lo  nom del Senyor e malaýs a ell, amanat fon  
Lv 24,16  son peccat, 16 e qui blestomarà lo  nom de nostre Senyor, de mort muyra, ab  
Lv 24,16  o sia pelagrí que blestomerà lo  nom del Senyor, de mort muyra, ab pedres  
Lv 23,24  sonareu ab trompes e serà  nomanat sant. 25 Nenguna obra de servici  
Ex 5,18  a vós, e retets segons custuma lo  nombra de les rajoles 19 [*] per cascun  
Ex 30,12  dels fills de Ysrael entorn lur  nombra, daran cascú preu per les sues  
Ex 38,25  de aquells qui trespassaren en  nombra de XX anys e més, de DCIIIMªDL  
Lv 15,13  manera de pasió era ensutzat,  nombrarà aprés VII dies de la sua  
Ex 38,21  del tabernaccla del testimoni, que  nombrats són segons lo manement de Moysèn  
Ex 10,14  les fins dels agipcians sens tot  nombre, axí que no foren tantes abans de  
Ex 12,4  cases, 4 e si algú serà menor en  nombre que no puga haver anyell, prenga  
Ex 12,4  qui és prop la sua casa, segons lo  nombre de les ànimes que sien sofacients a 
Ex 16,16  un almut per cascun cap; segons lo  nombre de les vostres ànimes que habiten  
Ex 23,26  en la tua terra, e conpliré lo  nombre de tos dies. 27 »E la mia terror  
Lv 25,52 poch, poserà conte ab ell segons lo  nombre dels ayns, retrà lo restant dels  
Lv 27,23 23 sotstraurà lo sacerdot segons lo  nombre dels ayns lo preu fins al jubileu,  
Lv 15,28  »E si cessarà lo flux de la sanch,  nombrerà VII dies de la sua purificació,  
Lv 24,11  a ell, amanat fon a Moysèn. E  nomenà’s la mara d’ell Salumich filla de 
Ex 1,1  Capítol primer 1 Aquests són los  noms dels fills de Yraell qui venguéran en 
Ex 23,13 a vós guordats, e no remembrets los  noms dels altres déus, ne no sia oït en  
Ex 28,9  ço és, entratallaràs en elles los  noms dels fills de Ysrael, 10 VI noms en  
Ex 28,10  noms dels fills de Ysrael, 10 VI  noms en la una pedra e VI en l’altra,  
Ex 28,11  [*] entallaràs en les pedres los  noms dels fills de Ysrael, e aquestes  
Ex 28,12 fills de Ysrael; e portarà Aron los  noms d’equells devant nostre Senyor, e  
Ex 28,21  per orde en aur. 21 E hauran XII  noms [*] en les pedres, sengles noms en  
Ex 28,21 XII noms [*] en les pedres, sengles  noms en sengles, per los XII trips. 22 E  
Ex 28,29 depertesquen. 29 E portarà Aron los  noms dels fills de Ysrael en lo hossen del 
Ex 39,6  e en elles éran entellats [*] los  noms dels fills de Ysrael, 7 e posà  
Ex 39,14  entellades, on éran escrits los  noms dels fills de Ysrael [*], cascú per  
Lv 18,15 és conjunta. 15 »La verguonya de ta  nora no la descobriràs, car muller és de  
Lv 20,12  ells. 12 »Si algú dormirà ab sa  nora, cadescú muyra, car gran peccat han  
Ex 2,19  E elles diguéran: –Un homa agepcià  nos ha defeses de les mans dels pastors, e 
Ex 5,16 Palla no és donade a nós, e la obra  nos és manade a ffer, e los teus serfs són 
Ex 8,26  los agipcians devant ells, ells  nos allapidarien. 27 Nós irem per lo  
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Ex 12,23  en les vostres cases per farir- nos. 24 Tu guarda aqueste peraule  
Ex 13,14  tu respondràs a ells: “En mà fort  nos tragué nostre Senyor de terra de  
Ex 17,3  Muysèn dient: –Per què fahist- nos axir de Agipte? ¿Per ço que auciheces  
Ex 34,9  és de dura servitut, e tolràs- nos les nostres iniquitats e nostres  
Ex 34,9  e nostres peccats, e posseyràs- nos. 10 E respòs nostra Senyor: –Yo faré  
Ex 1,9  –Veus que lo pobla de Yraell és ab  nós, e és molt fort. 10 Vanits e sapiam  
Ex 1,10 mace, e que s’escomoguéssan contra  nós e’ns fessen guerra, e que s’  
Ex 1,10  anamichs e que’s barallassen ab  nós, e que’ns gitassen de la terra e que  
Ex 1,19  matexes ho saben fer axí bé con  nós, e abans que nós vinguam ya és fet per 
Ex 1,19  fer axí bé con nós, e abans que  nós vinguam ya és fet per elles. 20 E féu  
Ex 2,14  t’ha fet príncep ne jutge sobre  nós? ¿Donchs, vols-ma tu auciure axí com 
Ex 2,19  mans dels pastors, e encara pohà a  nós aygua e abeurà nostres ovelles. 20 E  
Ex 2,20  -lo per ço que manuch lo pa ab  nós. 21 E apellaren-lo. E jurà Moysèn  
Ex 3,18  Senyor, Déu dels hebreus, apellà a  nós, e irem per via de IIIs dies per lo  
Ex 5,3  ells: –Lo Déu de Yraell apellà  nós per ço que anem la via de III dies per 
Ex 5,3  e que per ventura no sdevengués a  nós en pastelències o mortaldat. 4 E dix a 
Ex 5,15  dient: –Per què fas açò contra  nós, qui som tos serfs? 16 Palla no és  
Ex 5,16  tos serfs? 16 Palla no és donade a  nós, e la obra nos és manade a ffer, e los 
Ex 5,21  mès coltell en sa mà per ociura  nós. 22 E retornà Moysèn a nostro Senyor e 
Ex 8,26  al Senyor Déu nostre, cor ci  nós avorríam ço que colen los agipcians  
Ex 8,27  Déu nostre axí com ha manat a  nós. 28 E dix Farahó: –Yo llexaré vós per  
Ex 10,7  serfs de Farahó: –Per què sofarim  nós açò? Llexem anar los hòmens per ço que 
Ex 10,26  E tot nostre bestiar se n’irà ab  nós, axí que no ich romendrà d’él una  
Ex 10,26  a servir al Senyor Déu nostre, car  nós no sebem què degam sacrificar entrò  
Ex 14,5  poble de Ysrael que no servesque a  nós? 6 E mès-se en carrera, e pres tot  
Ex 14,12  12 ¿No és aquesta la paraule que  nós te díem en Agipte dient: “Perteix-te 
Ex 14,12  en Agipte dient: “Perteix-te de  nós, per ço que servesquam los agipcians”? 
Ex 14,25  cor Déu se combat per ells contre  nós. 26 E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua  
Ex 16,3  en sadollament. Per què has menats  nós en aquest desert, per ço que aucieces  
Ex 16,7  mermurament contre lo Senyor. E  nós, ¿qui som, qui mermurats contre nós? 8 
Ex 16,7 nós, ¿qui som, qui mermurats contre  nós? 8 E dix Moysèn: –Nostre Senyor darà a 
Ex 16,8  contre ell, [*] cor no és contre  nós lo vostre mermurament, mas contre al  
Ex 17,3  de Agipte? ¿Per ço que auciheces  nós e nostres filles e nostres bèsties de  
Ex 17,7 con tentaren Déu dient: «¿És Déu ab  nós o no?», apellà lo nom de aquell loch  
Ex 20,19  e oyr-t’hem. No parle Déu ab  nós per ço que no muyram. 20 E dix Moysèn  
Ex 32,1  Aron e diguéran: –Lleva’t e fes a  nós déus qui vagen devant nós, cor aquell  
Ex 32,1  e fes a nós déus qui vagen devant  nós, cor aquell homa, Moysèn, qui’ns  
Ex 32,23  a mal; 23 e diguéran a mi: “Fé a  nós déus qui’ns guien, cor Moysès, qui  
Ex 33,15 dix Moysèn: –Si tu mateix no vas ab  nós, no’ns tragues d’equest [*], 16 cor  
Ex 33,16  d’equest [*], 16 cor ¿con poríam  nós saber, yo ne ton pobla, que haguéssem  
Ex 33,16  gràcia devant tu, si no vas ab  nós per ço que’ns gloriagem desobra tots  
Ex 34,9  tu, prec-ta que entres ara ab  nós, cor aquest pobla és de dura servitut, 
Ex 8,27  ells, ells nos allapidarien. 27  Nós irem per lo desert anadura de III  
Ex 10,24  e vostres infans romanguen ab  nosaltres. 25 E dix Moysèn: –¿Tu deràs en  
Ex 3,18 per ço que sacrificam al Senyor Déu  nostra.” 19 Mas yo sé que no llexarà a vós 
Ex 28,30  lo pits de Aron con entrarà devant  nostra Senyor; e portarà Aron los juýs  
Ex 28,30  de Ysrael en lo seu pits devant  nostra Senyor tostemps. 31 »E faràs la  
Ex 28,36  la obra del solament sant de  nostra Senyor. 37 E lligaràs aquella ab  
Ex 29,11  11 E deguollaràs aquell devant  nostra Senyor, prop la porta del  
Ex 29,24 santificaràs aquelles alsant devant  nostra Senyor, 25 [*] car oferta d’ell  
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Ex 29,42  de suavitat, 42 cor sacrifici és a  nostra Senyor e oferta perdurabla en les  
Ex 29,42  tabernacla del testament, davant  nostra Senyor, on ara saps lo loch on yo  
Ex 30,8  de temiama per tostemps devant  nostra Senyor en les vostres generacions.  
Ex 30,11  és a nostro Senyor. 11 E parlà  nostra Senyor a Moysèn dient: 12 –Quant  
Ex 30,20  ço que ofiren en aquell temiama a  nostra Senyor, 21 per ço que per ventura  
Ex 30,22 samensa per successions. 22 E parlà  nostra Senyor a Moysèn 23 dient: –Prin a  
Ex 30,34 serà tellat de son pobla.” 34 E dix  nostra Senyor a Moysèn: –Prin tu coses  
Ex 31,12  que yo mane a tu faran. 12 E parlà  nostra Senyor a Moysèn e dix-li: 13  
Ex 32,16  cascuna part 16 e fetes de obra de  nostra Senyor; éran escrites de la mà de  
Ex 32,16  Senyor; éran escrites de la mà de  nostra Senyor. 17 E oý Jozuè lo brogit del 
Ex 32,29  –Consagrats les vostres mans vuy a  nostra Senyor, cascú de vós en vostres  
Ex 32,30  peccàs de gran peccat. Yo puyaré a  nostra Senyor e veuré per ventura si poré  
Ex 32,31  peccats. 31 E ratornà Moysèn a  nostra Senyor e dix: –Senyor, prec-ta  
Ex 32,35  aquest peccat en ells. 35 E farí  nostra Senyor lo pobla per rahó del vadell 
Ex 33,1  33,Tit Capítol XXXIIII 1 E parlà  nostra Senyor a Moysèn dient: –Vé, devalla 
Ex 33,14  pobla e aquesta gent. 14 E dix  nostra Senyor: –La mia faç irà devant tu,  
Ex 34,4  de Senaý, axí com li havia manat  nostra Senyor, e portà ab si les taules. 5 
Ex 34,5  Moysèn ab ell apellant lo nom de  nostra Senyor, 6 lo qual passà devant ell. 
Ex 34,10  e posseyràs-nos. 10 E respòs  nostra Senyor: –Yo faré fermament, e  
Ex 35,2 serà a vós sant, disapte e repòs de  nostra Senyor, e aquell qui farà en ell  
Ex 39,28  obra brodada, axí com manà  nostra Senyor a Moysèn. 29 E féran una  
Ex 39,29 escriviren en ella la obra del sant  nostra Senyor; 30 e estrangueren ab fill  
Ex 40,14  Moysèn totes les coses que li manà  nostra Senyor. 15 E fo en lo primer mes de 
Ex 40,17  de la tenda demunt, axí com manà  nostra Senyor a Moysèn. 18 E posà lo  
Ex 40,32  del testimoni, e la glòria de  nostra Senyor omplí aquell. 33 E no podia  
Ex 40,33  la nuu la cobria, e la magestat de  nostra Senyor corruscant, cor la nuu ho  
Ex 40,36 aquell mateix lloch. 36 E la nuu de  nostra Senyor cobria lo tabernacla de  
Lv 1,9  holocaust, cor açò és suau odor a  nostra Senyor. 10 »E si de les ovelles és  
Lv 1,17  holocaust e oferena de suau odor a  nostra Senyor. 2,Tit Capítol II 1 »L’  
Lv 3,3  del pasificament en oferta a  nostra Senyor, lo grex de la tela e lo  
Lv 3,12  la lur oferta e offarran aquella a  nostra Senyor, 13 pos la sua mà sobra lo  
Lv 4,18 los corns de l’altar qui és devant  nostra Senyor en lo tabernacla del  
Lv 9,24  E com lo pobla viu açò, lloharen  nostra Senyor e gitaren-se sobre les  
Ex 3,4 què no crema la romaguera.» 4 E viu  nostre Senyor que ell sa acostava per  
Ex 4,1  mia veu, e diran: “No aparech a tu  nostre Senyor.” 2 E dix Déu a ell: –Què és 
Ex 4,3  tua? E ell respòs: –Verga. 3 E dix  nostre Senyor: –Gita-le en terra. E ell  
Ex 4,6  e Jacob. 6 E dix-li altre vegade  nostre Senyor: –Mit te mà en ton si. E com 
Ex 4,14 Senyor, que hy trametas altre. 14 E  nostre Senyor yrasch-se ab Moysèn e dix: 
Ex 4,22  22 E diràs açò a Faraó: “Açò diu  nostre Senyor: Mon fill primer nat  
Ex 4,30  -los Aron totes les paraules que  nostre Senyor havia perlades a Moysèn e  
Ex 4,31  E crech lo poble, e conaguéran que  nostre Senyor havia visitats los fills de  
Ex 5,1  Farahó e diguéran-li: –Açò diu  nostre Senyor Déu de Yraell: “Lexa anar lo 
Ex 6,12  sua. 12 E respòs Moysèn devant  nostre Senyor: –Vet que los fills de  
Ex 6,28  Aron 28 en lo dia que perlà a ells  nostre Senyor en terra de Agipta. Capítol  
Ex 7,17 volgut oir. 17 E per ço vet què diu  nostre Senyor: En açò entanes que yo sóm  
Ex 7,22  e no l’oý, axí com havia menat  nostre Senyor. 23 E tornà-ce’n e intrà  
Ex 8,1  a Farahó e digues a ell: “Açò diu  nostre Senyor: Llexa anar lo meu pobla per 
Ex 8,10  negú no és axí com lo Senyor Déu  nostre, 11 e pertir-s’han les granotes  
Ex 8,12  e Aron de Farahó, e apellà Moysèn  nostre Senyor per lo sonament de les  
Ex 8,13  que havia dit a Faraó. 13 E féu  nostre Senyor segons la paraula de Moysèn, 
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Ex 8,26  e sacrificarem al Senyor Déu  nostre, cor ci nós avorríam ço que colen  
Ex 8,27  e aquí sacrificarem al Senyor Déu  nostre axí com ha manat a nós. 28 E dix  
Ex 8,29  –Yo axiré devant tu, e adoraré  nostre Senyor que tolgue les mosques a  
Ex 8,29  anar lo pobble per sacrificar a  nostre Senyor. 30 E axí Moysèn devant  
Ex 8,30  E axí Moysèn devant Farahó e adorà  nostre Senyor, 31 lo qual féu segons la  
Ex 9,1  e parle a ell e dix: “Açò diu  nostre Senyor Déu dels hebreus: Llexa anar 
Ex 9,5  als fills de Ysrael. 5 E ordonà  nostre Senyor lo temps dient: –Demà farà  
Ex 9,5  Senyor lo temps dient: –Demà farà  nostre Senyor aqueste cosa en terra. 6 E  
Ex 9,6  aqueste cosa en terra. 6 E féu  nostre Senyor la cosa aqueste en l’altre  
Ex 9,13  Faraó, e digues a ell: “Açò diu  nostre Senyor, Déu dels hebreus: Llexa  
Ex 9,20 20 †E ell tremet per† la peraule de  nostre Senyor, menà a sos serfs que fecen  
Ex 9,21  qui menysprasaren la paraule de  nostre Senyor Déu llexaren lurs serfs e  
Ex 9,23  de lamps sobre la terra. Ploch  nostre Senyor pedra sobra la terra de  
Ex 9,27  e dix a ells: –Yo he peccat are, e  nostre Senyor és just, e yo e mon poble  
Ex 9,29 la ciutat, estendré les mies mans a  nostre Senyor, e cessaran los trons e la  
Ex 9,30  tu ne tos serfs no tembrets encara  nostre Senyor. 31 Lo li e l’ordi foren  
Ex 9,35  poble d’Irael, axí com havia dit  nostre Senyor [*]. 10,Tit Capítol X 1 E  
Ex 10,3  Farahó, e diguéran a ell: –Açò diu  nostre Senyor, Déu dels hebreus: “¿Entrò a 
Ex 10,9  ovelles e ab nostros bous e ab tot  nostre arnès, cor gran festa és de nostre  
Ex 10,9  nostre arnès, cor gran festa és de  nostre Senyor. 10 [*] –[*] ab vós. ¿Com yo 
Ex 10,11  com vós vullats, e sacrificats a  nostre Senyor, cor açò demanats vosaltres. 
Ex 10,13  Moysèn sobra la terra de Agipte, e  nostre Senyor tremès vent bufant tot  
Ex 10,16  Aron e dix a ells: –Yo he peccat a  nostre Senyor Déu vostre e envers vós. 17  
Ex 10,18 E axí Moysèn devant Farahó, e pregà  nostre Senyor, 19 que féu bufar lo vent  
Ex 10,20  les fins de Agipta. 20 E endurahí  nostre Senyor lo cor de Farahó, e no’n  
Ex 10,21  anar los fills de Ysrael. 21 E dix  nostre Senyor a Moysèn: –Estín la tua mà  
Ex 10,25 holocausts que ofiram al Senyor Déu  nostre? 26 E tot nostre bestiar se n’irà  
Ex 10,26  al Senyor Déu nostre? 26 E tot  nostre bestiar se n’irà ab nós, axí que  
Ex 10,26  nesseçàries a servir al Senyor Déu  nostre, car nós no sebem què degam  
Ex 10,27 loch siam pervenguts. 27 E endurahí  nostre Senyor lo cor de Faraó, e no volch  
Ex 11,4  tot lo poble. 4 E dix: –Açò diu  nostre Senyor: “En la [*] nit entraré en  
Ex 11,7  sàpien [*] quants miracles depertí  nostre Senyor entre los agipcians e los  
Ex 11,9  molt irat devant Farahó. E dix  nostre Senyor a Moysèn: –Farahó no us  
Ex 11,10  Farahó, axí com són escrits, e  nostre Senyor endurahí lo cor de Farahó,  
Ex 12,25 E con intrarets en la terra la qual  nostre Senyor és donador a vós, axí com ha 
Ex 12,29 29 E fo fet en la mige nit que farí  nostre Senyor tots los primers nats de  
Ex 12,36  or e moltes vestidures. 36 E donà  nostre Senyor gràcia al poble devant los  
Ex 12,41 aquel matex dia axí tota la host de  nostre Senyor de la terra de Agipte. 42  
Ex 12,42  42 Nit és aquesta observadora a  nostre Senyor, cor adux a ells de la terre 
Ex 13,1  13,Tit Capítol XIII 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Santifica 
Ex 13,5  mes nou de la spiga, 5 e us metrà  nostre Senyor en la terra dels caneneus e  
Ex 13,8  e diràs: “Aquest és lo dia que féu  nostre Senyor a mi com ma tragué de  
Ex 13,9 devant tos ulls, per ço que llig de  nostre Senyor sia tots temps en la tua  
Ex 13,9  bocha, cor ab fort mà tregué a tu  nostre Senyor de Agipte. 10 Per la qual  
Ex 13,11  d’ayn en ayn. 11 »E com te metrà  nostre Senyor en la terra dels cananeus,  
Ex 13,14  a ells: “En mà fort nos tragué  nostre Senyor de terra de Agipte, de casa  
Ex 13,15  e no’ns volia jaquir anar, e  nostre Senyor ocís tots los primers nats  
Ex 13,15  E per amor de açò yo sacrifich a  nostre Senyor tot lo mascle qui obre  
Ex 13,16  de açò que ab mà fort te tregué  nostre Senyor de Agipte. 17 E com Farahó  
Ex 13,17  com Farahó hagués jaquit lo poble,  nostre Senyor no’ls menà per la carrera  
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Ex 14,8  a obs de la host. 8 E enduraý  nostre Senyor lo cor de Faraó, rey de  
Ex 14,10 tameren-sa fortment, e cridaren a  nostre Senyor, 11 e digueren a Moysèn:  
Ex 14,13  Estats e veyats les marevelles de  nostre Senyor les quals farà vuy, car  
Ex 14,14 veurets entrò enpertostemps, 14 car  nostre Senyor se combatrà per vós. E per  
Ex 14,24 com fo vengude la vigília del matí,  nostre Senyor regordà la posade dels  
Ex 14,30  destre e a sinestre. 30 E desliurà  nostre Senyor en aquell dia Ysrael de la  
Ex 14,31  contra aquells. Temé lo poble  nostre Senyor e crahagueren nostre Senyor  
Ex 14,31  poble nostre Senyor e crahagueren  nostre Senyor e Moysèn son serf. 15,Tit  
Ex 15,1 e los fills de Ysrael aquest cant a  nostre Senyor, e digueren: Cantem a nostre 
Ex 15,1 nostre Senyor, e digueren: Cantem a  nostre Senyor, cor gloriosament és  
Ex 15,2 mia forteleza e la mia lahor és en  nostre Senyor. Ell és fet a mi en salut.  
Ex 15,25  –Què beurem? 25 Aquell apellà  nostre Senyor, e ell mostrà a ell un fust; 
Ex 16,3  amàrem esser morts per la mà de  nostre Senyor en la terra de Agipte, on  
Ex 16,6  de Ysrael: –Al vespra sabrets que  nostre Senyor trasch-vos de terra de  
Ex 16,7  7 e al matí veurets la glòria de  nostre Senyor, cor ell oý lo vostro  
Ex 16,10  lo desert, e veus que la glòria de  nostre Senyor aparech en nuu. 11 E perlà  
Ex 16,16  Aquesta és la paraula la qual menà  nostre Senyor: Culla de açò cascú aytant  
Ex 16,25  aquell vuy, cor disapte és de  nostre Senyor, e per amor de açò no’n  
Ex 16,26  dia ne cullits; lo VII és rapòs de  nostre Senyor, e per amor de açò no’n  
Ex 16,33  en un almut, e estoge’l devant  nostre Senyor per estojar a les vostres  
Ex 18,1  de Moysèn, tot ço que havia fet  nostre Senyor a Moysèn e a Yrael poble  
Ex 18,8 ells en lo camí, e com havia a ells  nostre Senyor deslliurats. 9 Fo molt  
Ex 18,10  agipcians, 10 e dix: –Beneÿt sia  nostre Senyor qui us ha desliurats de la  
Ex 18,11 11 Are conech que gran és lo Senyor  nostre sobre tots los déus [*] de ells. 12 
Ex 18,12  ço que menyasen pa ab ell devant  nostre Senyor. 13 E’n l’altra dia sseya  
Ex 19,8  dient: –Tot ço que ha perlat  nostre Senyor farem. E com retornàs Moysèn 
Ex 20,7  lo nom de Déu en va, cor no haurà  nostre Senyor per nèdeu aquell qui pendrà  
Ex 21,5 vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo am  nostre senyor e ma muller e mos infants, e 
Ex 24,3  a una veu: –Totes les paraules que  nostre Senyor ha perlades farem. 4 E  
Ex 24,12  e menyaren e baguéran. 12 E dix  nostre Senyor a Moysèn: –Puge a mi en lo  
Ex 24,17  de la nuu. 17 Era la spècia de  nostre Senyor e de la glòria sua quaix  
Ex 28,12  Aron los noms d’equells devant  nostre Senyor, e sobra cascuna spatlle per 
Ex 28,35  e axirà en lo sentuari devant  nostre Senyor, e no morrà. 36 »E faràs una 
Ex 28,38  temps en lo seu front per ço que  nostre Senyor sa tenga per paguat d’ell.  
Ex 29,23  l’alís, la qual és posade devant  nostre Senyor. 24 Totes aquestas cosas  
Ex 29,26 e santificaràs aquell alsant devant  nostre Senyor, e serà en la tua part. 27 E 
Ex 30,12  cascú preu per les sues ànimes a  nostre Senyor, e no serà plagua en ells  
Ex 30,16  per ço que sia covinensa devant  nostre Senyor a perdonar sobra vostres  
Ex 30,37  en vostres usos, cor sant és de  nostre Senyor, 38 e qualsevol homa que  
Ex 31,1  31,Tit Capítol XXXII 1 E dix  nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet que yo  
Ex 32,11  tu en gent gran. 11 E pregà Moysèn  nostre Senyor son Déu dient: –Per què,  
Ex 32,12  agipcians: “Per mal trasch ells de  nostre poder, per auciura ells en les  
Ex 32,14 aquella tostemps.” 14 E aconortà’s  nostre Senyor, e no féu lo mal que havia  
Ex 32,26  alberguada e dix: –Si nangú és de  nostre Senyor, venga a mi. E ajustaren-  
Ex 32,27  27 als quals ell dix: –Açò diu  nostre Senyor Déu de Ysrael: “L’homa posa 
Ex 32,33 lo qual scrivist. 33 Al qual respòs  nostre Senyor: –Qui peccarà a mi, yo’l  
Ex 33,5  nengú son preu sobra ell. 5 E dix  nostre Senyor a Moysèn: –Parla als fills  
Ex 33,11  tabernaccles. 11 Parlava Moysèn a  nostre Senyor cara per cara, axí com sol  
Ex 33,12  en la tenda. 12 E dix Moysèn a  nostre Senyor: –Tu manes que yo amèn  
Ex 33,17  habítan sobra la terra? 17 E dix  nostre Senyor a Moysèn: –Yo faré la  
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Ex 33,19  a mi la tua glòria. 19 Respòs  nostre Senyor: –Yo mostraré tot bé a tu, e 
Ex 33,19  tot bé a tu, e apellaré lo nom de  nostre Senyor devant tu, e yo hauré mercè  
Ex 34,5  ab si les taules. 5 E com devellàs  nostre Senyor per la nuu, estech Moysèn ab 
Ex 34,24  e tu, puyant, aparra’t devant  nostre Senyor ton Déu III vegades en l’  
Ex 34,28 tu e ab Ysrael. 28 E estech aquí ab  nostre Senyor Moysèn XL dies e XL nits,  
Ex 34,29 ço cor en companyia havia perlat ab  nostre Senyor. 30 E com lo véran Aron e  
Ex 34,34  la sua cara. 34 E com perlava ab  nostre Senyor, ell lo’s levava, e com  
Ex 35,4  –Aqueste és la peraula que mane  nostre Senyor dient: 5 “Triats de vós les  
Ex 35,10  que sia savi venga e fasa so que  nostre Senyor ha manat, 11 ço és a saber,  
Ex 35,21  voluntat e devota les promícies a  nostre Senyor, a fer ço que era obs al  
Ex 35,29 què fessen la obra que havia manada  nostre Senyor per mà de Moysèn, e tots los 
Ex 35,30  als fills de Ysrael: –Veus que  nostre Senyor ha apellat lo nom de  
Ex 36,1  santuari fos nessaçària, axí com  nostre Senyor manà fer. 2 E com los  
Ex 39,1  en lo santuari, axí com manà  nostre Senyor a Moysèn. 2 [*] efot [*], de 
Ex 39,5  matexes colós, axí com havia manat  nostre Senyor a Moysèn. 6 E aperellà II  
Ex 39,7  dels fills de Ysrael, axí con manà  nostre Senyor a Moysèn. 8 E féu lo hossen  
Ex 39,19 moura. E fou fet axí com manà a ell  nostre Senyor. 20 E féran una guonella  
Ex 39,24  com aministrave a Déu, axí com  nostre Senyor havia manat a Moysèn. 25 E  
Ex 39,30 fill blau ab lo mitre, axí com manà  nostre Senyor a Moysèn. 31 E fou acabade  
Ex 39,31  de Ysrael tot ço que havia manat  nostre Senyor a Moysèn. 32 E adugueren el  
Ex 39,42  sos fills. 42 Cor tot ço que manà  nostre Senyor a Moysèn axí ho féran los  
Ex 39,43  acabades axí com havia manat a ell  nostre Senyor. Ex 40,Tit Capítol XLI 1 E  
Ex 40,1  Ex 40,Tit Capítol XLI 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –En lo  
Ex 40,20  la taula devant lo tabernacla de  nostre Senyor, devers la plaja de  
Ex 40,21  los pans de proposició, axí com  nostre Senyor manà a Moysèn. 22 E posà lo  
Ex 40,23  les llantes en llur orda, axí com  nostre Senyor ordonà. 24 E posà l’altar  
Lv 1,1  1 E apellà Moysèn e parlà a ell  nostre Senyor del tabernacla del testimoni 
Lv 1,2  »Homa qui oferrà de vosaltres a  nostre Senyor, de les bèsties, dels bous e 
Lv 1,3  testimoni, per ço que plàcia ell a  nostre Senyor; 4 e posarà la mà sobra lo  
Lv 1,5  5 E deguollaran lo vadell devant  nostre Senyor, e offarran los fills de  
Lv 1,11 de l’altar qui raguorda [*] davant  nostre Senyor, e los fills de Aron giten  
Lv 1,13  e açò és molt suau odor a  nostre Senyor. 14 »E si faran sacrifici o  
Lv 2,1  »L’ànima com aportarà sacrifici a  nostre Senyor, sèmola serà la sua oferta,  
Lv 2,2  e sacrifici de plasent odor a  nostre Senyor. 3 E ço que’n romandrà del  
Lv 2,3  sant dels sants de les ofertes de  nostre Senyor. 4 »E con portaran sacrifici 
Lv 2,8 de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a  nostre Senyor e lliurar-ho-has [*] als 
Lv 2,9  l’altar, en odor de suavetat a  nostre Senyor. 10 E qualque cosa romandrà  
Lv 2,10  sants dels sants de les ofertes de  nostre Senyor. 11 »Totes les ofertes que  
Lv 2,11  les ofertes que seran ofertes a  nostre Senyor sien meyns de llevat, axí  
Lv 2,11  ni de mel en ço que sacrificareu a  nostre Senyor. 12 Les premícies tan  
Lv 2,14  les tues promícies de tos fruyts a  nostre Senyor, de les espigues verdajants, 
Lv 2,14  e axí oferràs les tues promícies a  nostre Senyor. 15 E scamparàs demunt oli e 
Lv 2,15  posaràs demunt, cor oferta de  nostre Senyor és; 16 de les quals coses de 
Lv 3,1 sia fembra, ofira lo pus net devant  nostre Senyor, 2 e pos la mà sobra lo cap  
Lv 3,7 ell. 7 »E si offerran anyell devant  nostre Senyor, 8 posen la mà sobra llur  
Lv 3,9  pasificament per sacrifice devant  nostre Senyor, e lo grex e la coha  
Lv 3,11 han sobra lo foch, e feran oferta a  nostre Senyor. 12 »E si serà cabra la lur  
Lv 3,16  suau al Senyor. Tot lo sèu serà de  nostre Senyor. 17 »Perdurabbla dret en les 
Lv 4,13  ço que és contre lo manament de  nostre Senyor, 14 e puys entendrà son  
Lv 4,15 com lo vadell serà deguollat devant  nostre Senyor, 16 lo prevera untat prengue 
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Lv 4,22  contre un hom més de açò que  nostre Senyor veda per ignorància, 23 e  
Lv 4,23  son peccat, ofira sacrifici a  nostre Senyor, un cabrit de les cabres que 
Lv 4,24  lo lloch on solen deguollar devant  nostre Senyor los holocausts, cor [*]  
Lv 4,27  terra, ço és, que face qualque que  nostre Senyor vet en la llig e puxs que se 
Lv 4,35  cremat sobra l’altar en ensens a  nostre Senyor, e prech per aquell e per  
Lv 5,7  ofira II tortres o II coloms a  nostre Senyor, un per lo peccat, e l’  
Lv 5,17  e ferà una de les coses que  nostre Senyor veda en la llig, e entendrà  
Lv 6,1  del Senyor. 6,Tit  1 E perlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Ànima qui 
Lv 6,21  calent en odor de suavitat a  nostre Senyor. 22 E tota la oferta serà  
Lv 7,5 sobre l’altar, car açò és perfum a  nostre Senyor per la colpa. 6 Tots los  
Lv 7,14  quals offerrà I per premícies a  nostre Senyor, e serà dels sacerdots qui  
Lv 7,22 tallat dels seus pobles. 22 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 23 –Parla  
Lv 8,1 Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Prin Aron 
Lv 8,5 5 e dix: –Aquesta és la paraula que  nostre Senyor manà fer. 6 E mantinent  
Lv 8,9 santificació, axí havia manat a ell  nostre Senyor. 10 E aportà untament d’oli 
Lv 8,13  en ells mitra, axí com havia manat  nostre Senyor. 14 E portà un vadell per  
Lv 8,17  albergada, axí com li havia manat  nostre Senyor. 18 E ofarí un ariet en  
Lv 8,26 sistella del pa alís qui era devant  nostre Senyor; pa meyns de llevat e una  
Lv 8,28  oferta en odor suau de sacrifici a  nostre Senyor. 29 E pres lo pits, e alçà  
Lv 9,2  munde e net, e ofer aquels devant  nostre Senyor. 3 E diràs als fills de  
Lv 9,6  –Aqueste és la paraula que manà  nostre Senyor: farets e aparrà a vós la  
Lv 9,7  ell e ahora per ell, axí com manà  nostre Senyor. 8 E mantinent Aron se  
Lv 9,23  lo pobla. E aparech la glòria de  nostre Senyor en tota la multitud. 24 E  
Lv 10,1 hi foch e ensens, e ofariren devant  nostre Senyor foch astrayn, lo qual a ells 
Lv 10,2  no era manat. 2 E isqué foch de  nostre Senyor e cremà ells, e foren morts  
Lv 10,3  a Aron: –Açò és açò que parlà  nostre Senyor: Yo seré santificat en  
Lv 10,12 sacrifici que romàs de la oferta de  nostre Senyor e menyats aquell sens llevat 
Lv 10,17  e que preguets per aquella davant  nostre Senyor. 18 E no fo aduyta la sanch  
Lv 11,1  11,Tit Capítol XI 1 E perlà  nostre Senyor a Moysèn e Aron dient: 2  
Lv 16,30  de tots vostres peccats: devant  nostre Senyor sareu mundats. 31 Lo disapte 
Lv 18,1  18,Tit Capítol XVIII 1 E perlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als 
Lv 20,1 Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Aquestes  
Lv 22,1  22,Tit Capítol XXII 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla a  
Lv 24,16  16 e qui blestomarà lo nom de  nostre Senyor, de mort muyra, ab pedres  
Lv 25,1  25,Tit Capítol XXV 1 E parlà  nostre Senyor a Moysèn en lo mont de Sinaý 
Ex 15,3  de mon pare, e yo axalsaré ell. 3  Nostre Senyor és axí com hom combatador,  
Ex 16,8  contre nós? 8 E dix Moysèn: – Nostre Senyor darà a vós en lo vespra carn 
Ex 34,14  »E no vulles adorar déus astrayns.  Nostre Senyor és celós, e lo nom d’ell és 
Ex 2,19  e encara pohà a nós aygua e abeurà  nostres ovelles. 20 E ell los dix: –Aon és 
Ex 10,9 no peresca [*]. 9 E dix Moysèn: –Ab  nostres mullers e ab nostres infans irem,  
Ex 10,9  Moysèn: –Ab nostres mullers e ab  nostres infans irem, e ab nostres ovelles  
Ex 10,9  e ab nostres infans irem, e ab  nostres ovelles e ab nostros bous e ab tot 
Ex 12,27  Agipte, farint los agipcians e les  nostres cases desliurants.” E encorbà-  
Ex 17,3 Agipte? ¿Per ço que auciheces nós e  nostres filles e nostres bèsties de set? 4 
Ex 17,3  auciheces nós e nostres filles e  nostres bèsties de set? 4 E cridà Moysèn a 
Ex 34,9  dura servitut, e tolràs-nos les  nostres iniquitats e nostres peccats, e  
Ex 34,9  -nos les nostres iniquitats e  nostres peccats, e posseyràs-nos. 10 E  
Lv 25,20  ayn, si no sembrarem ni collirem  nostres fruyts?”, 21 donaré la mia  
Ex 1,17  -la. 17 E les fembres taméran  nostro Senyor e no fahéran lo manament del 
Ex 2,23  e cridaren. E lur crit muntà a  nostro Senyor per lur servey. 24 E oý Déu  
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Ex 2,25  ab Ysach e ab Jacob, 25 e raguordà  nostro Senyor los fills de Yraell e  
Ex 3,2  en lo munt de Déu, en Horep. 2 E  nostro Senyor aparech a ell en flama de  
Ex 4,24  camí e fos l’albergade, correch  nostro Senyor e volch ell auciura. 25 E  
Ex 5,2  e que lex lo poble? Yo no conech  nostro Senyor, ni Yraell no lexaré. 3 E  
Ex 5,3  per lo desert e que sacrificam al  nostro Déu e Senyor, e que per ventura no  
Ex 5,8  dient: “Anem, sacrificam al  nostro Déu!” 9 Sien obrant e opromuts, e  
Ex 5,21 Farahó, 21 e diguéran a ells: –Vege  nostro Senyor e jutge ço que vosaltres  
Ex 5,22  ociura nós. 22 E retornà Moysèn a  nostro Senyor e dix: –Senyor, per què has  
Ex 6,2  ells de la terra sua. 2 E parlà  nostro Senyor a Moysèn dient: –Yo sóm lo  
Ex 7,25  25 E foren conplits VII dies que  nostro Senyor ferí lo flum. 8,Tit Capítol  
Ex 9,23  Moysèn la vergua vers lo cel, e  nostro Senyor donà trons e pedruscade e  
Ex 9,28 e mon poble som malvats. 28 Pregats  nostro Senyor que cessen los trons e la  
Ex 9,33  e estès ses mans vers lo cel a  nostro Senyor, e sessaren los trons e la  
Ex 10,17  peccat aquesta vegade, e pregats a  nostro Senyor Déu vostre que lleu de mi  
Ex 10,25  25 E dix Moysèn: –¿Tu deràs en  nostro Senyor sacrificis en holocausts que 
Ex 11,3  aÿnes d’or e de argent, 3 cor  nostro Senyor darà la sua gràcia al pobla  
Ex 12,51  51 e’n aquell mateix dia amenà  nostro Senyor los fills de Ysrael de terra 
Ex 13,12  aquelles que obren vulva a  nostro Senyor, e tots aquells qui són  
Ex 15,21 pertayia a cascuna, dient: Cantem a  nostro Senyor tot gloriós e engranaït,  
Ex 19,3  regió del munt. 3 E Moysèn puyà a  nostro Senyor, e Déu apellà Moysèn del  
Ex 19,18  lo munt [*] fumave per ço devellà  nostro Senyor sobre ell ab foch, e puyave  
Ex 20,12  llongament sobre la terra la qual  nostro Senyor ton Déu dóna a tu. 13 »No  
Ex 24,1  XXV 1 E a Moysèn dix: –Puja a  nostro Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú e  
Ex 24,4  Moysèn totes universes peraules de  nostro Senyor. E llevà’s matí e adifichà  
Ex 24,7  digueren: –Tot ço que ha perlat  nostro Senyor ferem, e sarem obadiens. 8 E 
Ex 24,8 és la sanch del fermament que fermà  nostro Senyor ab vosaltres sobre totes  
Ex 24,11  dels fills de Ysrael. E veren  nostro Senyor, e menyaren e baguéran. 12 E 
Ex 24,16  munt, 16 e habità en la glòria de  nostro Senyor sobre Sinaý. E cobrí ell la  
Ex 25,1 nits. 25,Tit Capítol XXVI 1 E parlà  nostro Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als 
Ex 29,28  d’equells qui oferen a  nostro Senyor. 29 »E les vesteduras santes 
Ex 30,10  generacions. Sant dels sants és a  nostro Senyor. 11 E parlà nostra Senyor a  
Ex 30,13  mige part del sicla oferran a  nostro Senyor. 14 E tots aquells qui  
Ex 30,14  XX anys amont donarà lo preu tot a  nostro Senyor. 15 Lo rich no muntiplicarà  
Ex 30,17  sobra vostres ànimes. 17 E parlà  nostro Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu faràs 
Ex 31,15  qui és disapta, és rapòs sant a  nostro Senyor. Totom qui farà en aquell  
Ex 31,18  sessà de la sua obra.” 18 E donà  nostro Senyor en lo munt de Senaý a  
Ex 32,7 e llevaren-sa a juguar. 7 E parlà  nostro Senyor a Moysèn e dix: –Vé,  
Ex 32,9  de Agipta.” 9 E altra vegada dix  nostro Senyor a Moysèn: –Yo veig que  
Ex 34,27 cabrit ab llet de sa mara. 27 E dix  nostro Senyor a Moysès: –Scriu a tu  
Ex 35,1  –Aquestes són les coses que mane  nostro Senyor que fassats: 2 “VI dies  
Ex 40,30  e puyaren a l’altar, axí com manà  nostro Senyor. 31 E fonch dressat lo palau 
Lv 7,28  dels seus pobbles. 28 E parlà  nostro Senyor a Moysèn dient: 29 –Parla  
Lv 7,38  pacificables, 38 les quals mès  nostro Senyor a Moysèn en lo munt de Sinaý 
Lv 23,33  los disaptes vostres. 33 E parlà  nostro Senyor a Moysèn dient: 34 –Parla  
Ex 1,10  guerra, e que s’anadissen ab  nostros anamichs e que’s barallassen ab  
Ex 10,9  irem, e ab nostres ovelles e ab  nostros bous e ab tot nostre arnès, cor  
Ex 1,8  llevà’s en la terra de Agipta rey  nou, lo qual no conaxia Josep, 9 e dix a  
Ex 13,4  pa llevat. 4 Vuy axirets ab mes  nou de la spiga, 5 e us metrà nostre  
Ex 25,33 l’altre; 33 III pomets a manera de  nou en la una cama, e pom e flor ensemps,  
Ex 25,33 semblantment III pomets a manera de  nou en la altra cana, e pom e flor de  
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Ex 37,19  cascun canó tres poms a manera de  nou, ab flos ensemps e ab liris; e en l’  
Ex 37,19  havia atressí III poms a manera de  nou, ab flos ensemps e ab lliris; e  
Lv 23,32 aflagireu les vostres ànimes lo dia  nou, del vespra fins al vespra guordareu  
Ex 22,22  palegrí en terra de Agipte. 22 »No  nouràs a vídua ne pobill, 23 cor si’ls  
Ex 22,23  a vídua ne pobill, 23 cor si’ls  nouràs crideran a mi, e yo oiré la clamor  
Ex 25,34  haurà IIII poms a manera de  nous, e haurà en ells poms e flos, 35 e  
Ex 37,20  d’él havia IIII poms a manera de  nous, ab flos e ab lliris en cascú, 21 e  
Ex 35,35  e en lli, tixén e fayent tota obra  nova que atrobava. 36,Tit Capítol XXXVII 1 
Lv 23,16 L dies, e axí presentareu sacrifici  novell al Senyor 17 de totes habitacions  
Lv 25,22  ayn; entrò a tant que les coses  novelles nasquen, mengereu les velles. 23  
Lv 26,10 e les coses velles, sobrevinent les  novelles, lensar-les-heu. 11 Posaré lo 
Lv 25,22 VIIIè e mengereu los fruyts fins al  novèn ayn; entrò a tant que les coses  
Ex 4,25  los peus de aquell e dix: «Tu est  novi de sanch a mi.» 26 E lexà aquell pus  
Ex 4,26  26 E lexà aquell pus que hach dit  «Novi de sanch a mi», per circumsizió. 27  
Ex 1,10 e que s’escomoguéssan contra nós e  ·ns fessen guerra, e que s’anadissen ab  
Ex 1,10  e que’s barallassen ab nós, e que  ·ns gitassen de la terra e que hy  
Ex 13,15  15 cor Farahó era enduraït e no  ·ns volia jaquir anar, e nostre Senyor  
Ex 14,11  ¿Per què has volgut fer açò, que  ·ns traguesses de Agipte? 12 ¿No és  
Ex 32,1  nós, cor aquell homa, Moysèn, qui  ·ns tragué de terra de Agipta, no sabem  
Ex 32,23 e diguéran a mi: “Fé a nós déus qui  ·ns guien, cor Moysès, qui’ns aduig de  
Ex 32,23 déus qui’ns guien, cor Moysès, qui  ·ns aduig de terra de Agipta, no sabem què 
Ex 33,15  –Si tu mateix no vas ab nós, no  ·ns tragues d’equest [*], 16 cor ¿con  
Ex 33,16  tu, si no vas ab nós per ço que  ·ns gloriagem desobra tots los pobles qui  
Ex 36,5 digueren: –Més ofer lo pobla que no  ·ns és nesseçari. 6 E manà Moysèn que  
Ex 2,12 deçà e dellà, e viu que no hy havia  null hom, e aucís lo agepcià e amaguà’l  
Ex 9,18  pedrusca de mayor, e més que no fo  null temps en Agipte, despuys que fo  
Ex 14,13 car aquests agipcians que are vets,  null temps d’equí avant no’ls veurets  
Ex 25,15  barres en los sercles o anells, e  null temps no les trauràs d’ells. 16 E  
Ex 34,10  e devant tots yo faré senyals que  null temps no fóran vists sobre la terra  
Ex 34,12  e los gebuseus. 12 E guarde’t que  null temps ab los habitadors de aquella  
Lv 6,13 13 Aquest és lo foch perdurabla que  null temps no deu defallir en l’altar. 14 
Lv 16,2  a Aron ton frare que no entra  null temps en lo santuari qui és dins de  
Ex 33,11 posade, son ministre Jozuè, fill de  Nun, infant, romania en la tenda. 12 E dix 
Ex 21,10  altre, servesque a le masipa ses  núpcies e sos vestiments, e no li nech lo  
Ex 13,21 los la via, de dia en una colona de  nuu e de nits en una colona de foch, per  
Ex 13,22  d’éls, de dia la colona de la  nuu e de nit la colona de foch, devant lo  
Ex 14,19  ab ells agualment una colona de  nuu [*]; 20 e stech entre la posade dels  
Ex 14,20  e los agipcians; escuradat era la  nuu tenabroza e inlluminave’ls de nit,  
Ex 14,24  agipcians en colona de foch e en  nuu, destrohí la posade dels agipcians, 25 
Ex 16,10  glòria de nostre Senyor aparech en  nuu. 11 E perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo 
Ex 19,9  are vendré a tu en una calige de  nuu per ço que m’oja perlar lo poble en  
Ex 24,15  15 E con pujàs Moysèn, cobrí’l la  nuu del munt, 16 e habità en la glòria de  
Ex 24,16  Senyor sobre Sinaý. E cobrí ell la  nuu per VI dies, e en lo VII dia cridà  
Ex 24,16 VII dia cridà Moysèn d’enmig de la  nuu. 17 Era la spècia de nostre Senyor e  
Ex 24,18  18 E entrà Moysèn enmig de la  nuu e puyà en lo munt, e estech aquí XL  
Ex 32,25  per la qual cosa ell lo costituí  nuu entre los estranys, (per ço cor ell hi 
Ex 33,9  devallava una colona de una  nuu e estava a la porta del tabernacla, e  
Ex 33,10  servidors, e deyen que colona de  nuu estava devant lo tabernacla. E astaven 
Ex 34,5 E com devellàs nostre Senyor per la  nuu, estech Moysèn ab ell apellant lo nom  
Ex 40,32  coses foren complides, 32 la  nuu cobrí lo tabernacla del testimoni, e  
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Ex 40,33 en la tenda de la amistance, cor la  nuu la cobria, e la magestat de nostra  
Ex 40,33 de nostra Senyor corruscant, cor la  nuu ho cobria [*]. 34 E com la nuu sa  
Ex 40,34  la nuu ho cobria [*]. 34 E com la  nuu sa llevava del tabernacla, movien-sa 
Ex 40,35  llurs mogudes; 35 e si penyava la  nuu, estaven-sa en aquell mateix lloch.  
Ex 40,36  sa en aquell mateix lloch. 36 E la  nuu de nostra Senyor cobria lo tabernacla  
Lv 13,45  depertida e irá ab lo cap  nuu, e la vestadura que porterà serà  
Lv 16,2  la cuberta e açò se féu en una  nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron en la  
Ex 3,22  e a ce hosta vaxells d’argent  o d’or o vestidures, e posarets açò sobra 
Ex 3,22  ce hosta vaxells d’argent o d’or  o vestidures, e posarets açò sobra los  
Ex 4,11  ell: –Qui féu la bocha de l’homa,  o qui ha fabregat lo sort o lo mut, o qui  
Ex 4,11  l’homa, o qui ha fabregat lo sort  o lo mut, o qui ha ratut lo veura al cech? 
Ex 4,11 o qui ha fabregat lo sort o lo mut,  o qui ha ratut lo veura al cech? ¿No hu he 
Ex 5,3 no sdevengués a nós en pastelències  o mortaldat. 4 E dix a ells lo rey de  
Ex 16,4  yo’ls asayg si algú yrà en ma ley  o no. 5 E en lo dia VI collían-ne dos  
Ex 17,7 tentaren Déu dient: «¿És Déu ab nós  o no?», apellà lo nom de aquell loch  
Ex 19,13  serà asegetat, sia que sia home  o bèstia, no viurà. Mas comensaren a sonar 
Ex 21,4 darà a ell muller e infanterà fills  o filles, la muller e sos infans seran del 
Ex 21,7  7 »E si algú vendrà sa filla  o sa serventa, no axirà axí com lo serf ha 
Ex 21,15  que muyra. 15 E qui ferrà son para  o se mara, de mort muyra. 16 E qui enblarà 
Ex 21,18 farrà l’altre proïsma seu ab pedra  o ab puyn, e aquell no serà mort mas caurà 
Ex 21,20 sostengut. 20 »E qui farrà son serf  o sa serva ab verga e morrà dejús sa mà,  
Ex 21,21 de crim; 21 mas si sobreviurà I dia  o II, no serà tingut a pena, cor la moneda 
Ex 21,26 »E com ell ferrà l’ull de son serf  o de sa serva e destrovirà ell, los leix  
Ex 21,27  27 e si trencarà dent de son serf  o de sa serva, senblantment los jaquesque  
Ex 21,28  28 »E si bou ferrà homa ab corn  o a fembra e morran, sia allapidat lo bou  
Ex 21,29  acustumat de fferir ab lo corn hir  o are haurà III dies, e que son senyor ho  
Ex 21,29  ho sàpia e no’l tendrà lligat  o enclòs, e ell auciurà hom o fembra, lo  
Ex 21,29  lligat o enclòs, e ell auciurà hom  o fembra, lo bou sia allapidat; e si son  
Ex 21,30  sia donade per l’ànima de aquell,  o qualque cosa que sia presa. 31 E si fill 
Ex 21,31  cosa que sia presa. 31 E si fill  o filla serà escornade per lo bou,  
Ex 21,33  cobrirà, [*] a’quella, caurà bou  o aze, 34 lo senyor de la sisterna pach lo 
Ex 21,36  que’l bou farís del corn hir  o are ha IIIs dies e no guardave aquell  
Ex 22,1  XXIII 1 E si algú enblerà ovella  o bou e l’auciurà o’l vendrà, pach per  
Ex 22,1  enblerà ovella o bou e l’auciurà  o’l vendrà, pach per un bou sinch bous, e 
Ex 22,4  ab ell ço que haurà anblat [*],  o sia bou o aze o ovella, restetuesqua-  
Ex 22,4  ço que haurà anblat [*], o sia bou  o aze o ovella, restetuesqua-ho en  
Ex 22,4  haurà anblat [*], o sia bou o aze  o ovella, restetuesqua-ho en doble. 5 E  
Ex 22,5 en doble. 5 E si algú guostarà camp  o vinya ab foch, o hy llexerà sa bístia  
Ex 22,5 algú guostarà camp o vinya ab foch,  o hy llexerà sa bístia per ço que pexa  
Ex 22,5 aquí, sertes del millor de son camp  o del millor de sa vinya restituyrà allò.  
Ex 22,6  foch e trobarà espigues al camp  o guarbera de forment o péxer, sertes  
Ex 22,6  al camp o guarbera de forment  o péxer, sertes aquell qui ha mès lo foch  
Ex 22,7 si algú comenarà a son amich moneda  o vexella en guorda e li serà enblat de  
Ex 22,9 axí en bou com en aze com en ovella  o en vestiments, sobra qualque cosa que  
Ex 22,10  si algú comenerà a son proïsma aze  o bou o ovella e tota bèstia a guardar, e  
Ex 22,10  comenerà a son proïsma aze o bou  o ovella e tota bèstia a guardar, e morrà  
Ex 22,10  a guardar, e morrà e debeliterà  o serà presa per altre, e nenguns no  
Ex 23,4  »E si encontreràs bou de ton amich  o aze arrant, retornar-l’has a ell. 5 E 
Ex 23,12  de ta serventa e tos palagrins  o estrayns. 13 »Tot ço que he dit a vós  
Ex 24,10 aquell quax obra de pedres de safir  o quax cel com és sarè. 11 E no mès sa mà  
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Ex 25,15  e seran les barres en los sercles  o anells, e null temps no les trauràs d’  
Ex 26,10  en lo front. 10 E faràs L anses  o bagues en la altra cortina per ço que’s 
Ex 26,11  ab les quals se junyiran les anses  o bagues, e que sia feta una [*] de totes. 
Ex 27,7 los dits anells, e seran les perxes  o barres en II llats de l’altar per  
Ex 27,9  te fou mostrat. 9 »E faràs place  o cort al tebernacla, e’n l’angle de  
Ex 27,16  15 [*] 16 En la antrade del palau  o de la cort haurà la cortina XX colzes,  
Ex 29,36  a perdonar sobre ell hòstia  o sacrifici, e untaràs aquell en  
Ex 29,41  matexa [*]. 41 E l’altra anyell  o moltó ofarràs al vespra axí com faïst  
Ex 31,4  cosa que’s pugua fer, d’or  o d’argent o d’eram, 5 o de marbra o de  
Ex 31,4 que’s pugua fer, d’or o d’argent  o d’eram, 5 o de marbra o de pedras  
Ex 31,5 fer, d’or o d’argent o d’eram, 5  o de marbra o de pedras prasioses, e de  
Ex 31,5  d’argent o d’eram, 5 o de marbra  o de pedras prasioses, e de tota  
Ex 32,27  de la albergada. Cascú mat muller  o frare o amich e proïsma seu.” 28 E féran 
Ex 32,27 albergada. Cascú mat muller o frare  o amich e proïsma seu.” 28 E féran los  
Ex 32,29  cascú de vós en vostres fills  o en vostres frares, per ço que do a vós  
Lv 1,14  Senyor. 14 »E si faran sacrifici  o oferta de ocells al Senyor, axí com de  
Lv 3,1  aquell que sacrificarà, sia mascla  o sia fembra, ofira lo pus net devant  
Lv 4,6  devant lo Senyor contra lo vel  o la claustra del santuari. 7 E posarà  
Lv 5,1  e serà testimoni que ell ho oý  o hu viu o hu fou consent, si no ho  
Lv 5,1  testimoni que ell ho oý o hu viu  o hu fou consent, si no ho denunciarà  
Lv 5,2 sia que sia morta per alguna bèstia  o que sia morta per si matexa o per alguna 
Lv 5,2  o que sia morta per si matexa  o per alguna altra reptília, e serà  
Lv 5,4  jurarà e mourà sos lavis a mantir  o a mal o a bé, e en aquell jurament  
Lv 5,4  e mourà sos lavis a mantir o a mal  o a bé, e en aquell jurament afermarà sa  
Lv 5,6 peccat: 6 ofira I anyell del folcat  o I cabra, e orerà per ell lo sacerdot e  
Lv 5,7  ofarir bestiar, ofira II tortres  o II coloms a nostre Senyor, un per lo  
Lv 5,11  son poder que ofira II tortres  o dos polls de coloms, ofira per son  
Lv 6,2  rahebuda e ell emblarà aquella,  o en alguna manera la neguarà o li’n farà 
Lv 6,2  o en alguna manera la neguarà  o li’n farà alguna colúmpnia, 3 o le hy  
Lv 6,3  o li’n farà alguna colúmpnia, 3  o le hy metrà en cosa perduda o le hy  
Lv 6,3  3 o le hy metrà en cosa perduda  o le hy salerà, o en totes aquestes  
Lv 6,3  en cosa perduda o le hy salerà,  o en totes aquestes maneres o en una de  
Lv 6,3 salerà, o en totes aquestes maneres  o en una de totes farà contra aquella en  
Lv 6,17 santorum, e serà axí com per peccat  o per colpa. 18 Solament los mascles dels  
Lv 7,9  e tot ço que serà cuyt en casola  o en paella, serà del sacerdot qui ho  
Lv 7,10  10 vulle’s que sia ab oli untat  o mesclat o sia seque menys de rres, [*]  
Lv 7,10  ’s que sia ab oli untat o mesclat  o sia seque menys de rres, [*] los fills  
Lv 7,21  qui toquerà la sutzura de l’home  o de le bèstia o la cosa de l’homa qui  
Lv 7,21  sutzura de l’home o de le bèstia  o la cosa de l’homa qui ensutzar pot e  
Lv 7,24 sèu de les bèsties morteÿnes per si  o de aquelles qui seran mortes per altres  
Lv 11,9  en terra e com en aygües de flumns  o en estayns, menyarets. 10 E aquell qui  
Lv 11,32  serà ensutzat, axí vaxell de fust  o vestiment o pels o salici o en qualque  
Lv 11,32  axí vaxell de fust o vestiment  o pels o salici o en qualque cosa que’s  
Lv 11,32  vaxell de fust o vestiment o pels  o salici o en qualque cosa que’s fa obra, 
Lv 11,32 de fust o vestiment o pels o salici  o en qualque cosa que’s fa obra, sia  
Lv 11,40  40 E qui mengerà de aquells algú  o qui la portarà, llau la sua vestedura e  
Lv 12,6  dies de la sua porgació, per fill  o per filla, porterà I anyell d’un ayn en 
Lv 12,6 ayn en holocaust e I poll de coloma  o de tortra per peccat a le porta del  
Lv 12,7  és la lley de les parteres, mascla  o fembra. 8 E si no serà son poder que  
Lv 12,8  un anyell, prengua II tortres  o II polls de coloms, un dels quals a fer  
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Lv 13,2  2 –Home en lo qual en sa carn  o en sa cotna serà nada diversa color o  
Lv 13,2 en sa cotna serà nada diversa color  o busanya o pústula o nexensa axí com de  
Lv 13,2  serà nada diversa color o busanya  o pústula o nexensa axí com de llepra, sia 
Lv 13,2  diversa color o busanya o pústula  o nexensa axí com de llepra, sia aduyt a  
Lv 13,2  llepra, sia aduyt a Aron sacerdot  o algú de sos fills. 3 Lo qual com veurà  
Lv 13,19  de l’ulcus serà sicatrix blanque  o sostsroge, sia amenat al secerdot, 20 lo 
Lv 13,24  cremada e la senadura serà blanqua  o roge, 25 considera aquella lo secerdot;  
Lv 13,29  cor sicatrichs és de foch. 29 »Hom  o fembra en lo cap del qual o en la barbe  
Lv 13,29 29 »Hom o fembra en lo cap del qual  o en la barbe nexerà llepra, vage al  
Lv 13,30  ensutzat és, cor llepra del cap és  o de la barbe. 31 E si veurà la plaga  
Lv 13,38  que l’hom és nèdeeu. 38 »Homa  o fembra en lo qual és la cotna blanque,  
Lv 13,42  e en lo cugurós serà blanqua color  o roge, 43 e açò veurà lo secerdot,  
Lv 13,47  albergada. 47 »Vesteduras de llane  o de lli que llebrós haurà, 48 en stam o  
Lv 13,48  lli que llebrós haurà, 48 en stam  o sots regiment de aquell o serta pell  
Lv 13,48  en stam o sots regiment de aquell  o serta pell [*], 49 si d’alba o roge  
Lv 13,49  o serta pell [*], 49 si d’alba  o roge màcula serà ensutzada, per llepra  
Lv 13,51  si comensarà esclatar la llepra  o si perseverarà, per ensutzat serà jutgat 
Lv 13,59  la llepra e del vestiment de llana  o de lli e de astam e de totes coses sots  
Lv 13,59  sots pel, com se deguen mundar  o comdepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 E  
Lv 14,22  e II sistés d’oli 22 e II tortres  o II polls de coloms, dels quals sia la un 
Lv 14,37  parets d’equella la plaga verda  o vermella e la lur visió dejús la paret,  
Lv 14,47 vespra; 47 e qui dormirà en aquella  o hy menyarà, llevarà la sua vestimenta.  
Lv 14,55  55 de llepra en vestimens  o en cases, 56 o en sanadures o en rotura  
Lv 14,56  llepra en vestimens o en cases, 56  o en sanadures o en rotura de carn de  
Lv 14,56  o en cases, 56 o en sanadures  o en rotura de carn de màcula lluent e de  
Lv 14,57  què’s pugua conèxer qui és munde  o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E parlà Déu 
Lv 15,21 al vespra; 21 e lo lloch on dormirà  o siurà en los dies del departiment seu  
Lv 15,29  dia oferrà al sacerdot II tortres  o II polls de coloms a le porta del  
Lv 17,3  dels fills de Ysrael que alcia bou  o ovella o cabra, en la albergada o fora  
Lv 17,3  de Ysrael que alcia bou o ovella  o cabra, en la albergada o fora la  
Lv 17,3  o ovella o cabra, en la albergada  o fora la albergada, 4 e no hu oferrà a le 
Lv 17,8  ab vós qui offerrà holocaust  o sacrifici 9 e no hu aporterà a le porta  
Lv 17,10  serà tellat de son pobla. 10 »Homa  o qualsevulla de la casa de Ysrael, privat 
Lv 17,10  de la casa de Ysrael, privat  o estrayn qui peregrín entre vosaltres, si 
Lv 17,13  ab vós qui casarà cassa de bèstia  o de voletaria de les quals vos és llegut  
Lv 17,15  ànima qui mengerà cosa de si morta  o presa per bèstia fera, axí dels de la  
Lv 18,9  de ta germana de part de para  o de part de mara, la qual en casa o  
Lv 18,9  o de part de mara, la qual en casa  o defora case és engendrade, no la  
Lv 18,10  10 »La llegeza de la filla [*]  o néta de part de ta filla no la  
Lv 18,21  21 »De la tua sament, fill  o filla no donaràs que servesque a ýdola  
Lv 19,8  8 porterà la sua iniquitat  o malvestat, car la cosa sante del Senyor  
Lv 19,18 ni seràs ramenbrant de la iniquitat  o inyúria de ton proïsma. Amaràs lo teu  
Lv 19,19  ab animals de altra condació  o natura, e lo camp no’l sembraràs de  
Lv 20,2  lo poble de la terra lo deguollerà  o allepidarà, 3 e yo posaré la mia cara  
Lv 20,17  sa germana, filla de son para  o filla de sa mara, e veurà la sua  
Lv 20,20  ab la muller de son para  o ab la muller de son oncla e haurà  
Lv 20,27  pobles perquè fóceu meus. 27 »Hom  o dona en los quals ha sperit de  
Lv 21,3  e fill e filla, germà de sert 3  o germana verge la qual no és a marit  
Lv 21,18 s’acost al seu servey. Si orp serà  o renquelós, de poquesa o asent gran o nas 
Lv 21,18 Si orp serà o renquelós, de poquesa  o asent gran o nas tort, 19 si haurà  
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Lv 21,18  renquelós, de poquesa o asent gran  o nas tort, 19 si haurà trenquat lo peu,  
Lv 21,19  lo peu, si haurà tranquada la cama  o la mà, 20 si serà geparut, si serà  
Lv 22,4  la sament de Aron que serà llebrós  o malalt per flux de sament, no mengerà de 
Lv 22,5  5 e qui toquarà graponant  o nenguna cosa inmunda, lo toquar del qual 
Lv 22,13  13 e si en altra manera, viuda  o rebuyade e sens fills, tornada serà a le 
Lv 22,18  presentaran la sua víctima per vot  o voluntàriament presentar vulla aquella  
Lv 22,19  Mascla sens màcula serà dels bous  o de ovelles o de cabres; 20 si màcula  
Lv 22,19  màcula serà dels bous o de ovelles  o de cabres; 20 si màcula haurà, no la  
Lv 22,21  víctima dels pasífichs al Senyor,  o per vot o voluntàriament, presentant axí 
Lv 22,21 dels pasífichs al Senyor, o per vot  o voluntàriament, presentant axí de bous  
Lv 22,22 haurà nafra catada, si haurà clapes  o ronya o proïge, no presenten aquell al  
Lv 22,22  catada, si haurà clapes o ronya  o proïge, no presenten aquell al Senyor ni 
Lv 22,24  Tot animal lo qual haurà neletats  o llevats los botons no presentareu al  
Lv 22,27  lo Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou  o ovella o cabra, com serà engendrade, per 
Lv 22,27  a Moysèn dient: 27 –Bou o ovella  o cabra, com serà engendrade, per VII dies 
Lv 22,28  porà al Senyor; 28 e aquella vaque  o ovella no serà sacrificade en un dia ab  
Lv 22,28  en un dia ab los seus fruyts  o fills. 29 »E si inmolareu víctima per  
Lv 23,5  dia del mes en la vesprada, Peça  o Trespasament del Senyor és. 6 E lo XVè  
Lv 24,16  del poble; vulla que sia ciutadà  o sia pelagrí que blestomerà lo nom del  
Lv 24,19  ànima. 19 »Qui farà alguna farida  o naffra a nengú de son proïsma, axí com  
Lv 24,20  dent per dent. Pendrà aytal faride  o naffra com haurà donada, aytal la  
Lv 24,22  vosaltres, vulles que sia palagrí  o de son proïsma qui haurà peccat, car yo  
Lv 25,14  vendràs alguna cosa a ton proïsma  o la compraràs d’ell, no’l destrengues  
Lv 25,45 qui van palegrinant entra vosaltres  o de aquells qui nats foren en vostra  
Lv 25,47 vengut a meyns, vendrà’s ton frara  o a’lgú de son llinatge, 48 aprés de la  
Lv 25,49  de sos frares lo reembrà, 49  o son oncla de part de para o de part de  
Lv 25,49  49 o son oncla de part de para  o de part de mara, e son cozí acostat de  
Lv 26,25  vengedora de la mia amistanse  o pacte. E com haureu acorriment en les  
Lv 27,12  12 lo qual jutgerà si serà bo  o mal, e ordonarà preu, 13 lo qual preu si 
Lv 27,14  aquella lo sacerdot si és bona  o mala, e segons lo preu que per ell serà  
Lv 27,28  serà santificada, are sia hom  o animal o camp, no’s vendrà ni’s porà  
Lv 27,28  santificada, are sia hom o animal  o camp, no’s vendrà ni’s porà rembra.  
Ex 24,7 perlat nostro Senyor ferem, e sarem  obadiens. 8 E ell pres la sanch que havia  
Lv 26,18  a vosaltres. 18 »E si axí no  obayreu a mi, anadir-hi-he les  
Ex 15,26  faràs devant ell ço que dret és, e  obeyràs los seus manements e observes [*], 
Lv 23,37  santes. Presentareu en aquelles  oblació al Senyor, los holocausts e  
Lv 7,38  [*] de Ysrael que ofarisen llurs  oblacions al Senyor en lo desert de Sinaý. 
Lv 5,2 o per alguna altra reptília, e serà  oblidade la sua inmundícia, mala és e deu  
Lv 5,4 aquell jurament afermarà sa paraula  oblidadement e aprés entendrà la arrada, 5 
Lv 5,3  que ensutzar solen e li serà  oblidat e puys ho conexerà, digna és de  
Ex 1,11  sobra ells mayoral sobra aquesta  obra per ço que aflegisen ells. E adonchs  
Ex 1,14  servey en lo camp e en tota lur  obra servien ells ab duresa de cor. 15 E  
Ex 2,23  raó del treball que havien en la  obra, e cridaren. E lur crit muntà a  
Ex 5,13  manesaven dient: –Complits vostra  obra cascun dia, axí com solíets com hom  
Ex 5,14  de Yraell que no podían acabar la  obra, batuts per los destreyadors de  
Ex 5,14  de Pharahó dient: –Complits la  obra! 15 E venguéran aquells qui éran de  
Ex 5,15 éran de Yraell sobraposats sobra la  obra dels fills de Yraell, e cridaren a  
Ex 5,16  16 Palla no és donade a nós, e la  obra nos és manade a ffer, e los teus  
Ex 6,9 del treball de lur esparit e per la  obra dura. 10 E perlà Déu a Moysèn dient:  
Ex 12,16  honradement; e no farets nenguna  obra entre vós, acceptats aquells qui són  
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Ex 20,9  9 VI dies obreràs e feràs tota la  obra, 10 e en lo dia VII, qui és lo  
Ex 20,10  e no faràs en aquell nenguna  obra, tu ne ton fill ne te filla, ni ton  
Ex 22,15  si serà llogade per preu a le sua  obra. 16 »Si algú forcerà verja abans que  
Ex 23,16  del mes, la primera de te  obra que senbraràs del camp. »E le festa  
Ex 23,24  ne colràs aquells, ne faràs la  obra de aquells, ans los destrohiràs e  
Ex 24,10  e sots lo peu de aquell quax  obra de pedres de safir o quax cel com és  
Ex 25,33  e flor de llir. E aqueste serà la  obra de les VI canes del canelobra, ço és, 
Ex 26,1  de grane [*], e faràs varietat de  obra [*]. 2 E la llongueza de la una  
Ex 26,31  color vermella, de lli tortís e de  obra brodade e bella, veyrade e ben  
Ex 26,36  de color vermella e lli tortís,  obra obrada. 37 E faràs al cubertor V  
Ex 27,4  eynes d’eram. 4 E faràs en aquell  obra de aret d’eram, e faràs sobre [*] l’ 
Ex 27,16  de color vermella e de lli tortís,  obra brodade. Les sues colones seran IIII, 
Ex 28,6 porpre e de grane, e de lli tortís,  obra brodade, 7 de abdues les spatlles  
Ex 28,8  8 E la sua textura e tota la sua  obra serà veyrada d’aur e de blau e de  
Ex 28,11  la nativitat de aquells. 11 Per  obra d’antallador [*] entallaràs en les  
Ex 28,15  15 »E faràs a l’hosen [*] juý,  obra brodade, axí com la obra de l’ephot. 
Ex 28,15  [*] juý, obra brodade, axí com la  obra de l’ephot. Faràs ell d’or e de  
Ex 28,36 or pur, en la qual entratallaràs la  obra del solament sant de nostra Senyor.  
Ex 28,39  de lli e bragués, e faràs-ho de  obra bresquade d’or. 40 E faràs als fills 
Ex 30,25  sant qui serà axí compost per fer  obra de untament. 26 E de açò untaràs lo  
Ex 31,3 de entaniment e de sciència en tota  obra 4 per cogitament de fabre,  
Ex 31,14  de mort morrà; e qui farà en ell  obra, perirà la ànima de aquell d’enmig  
Ex 31,15 son pobla. 15 VI dies farets vostra  obra, e en lo VII, qui és disapta, és  
Ex 31,15  Totom qui farà en aquell dia  obra morrà de mort. 16 Guorden los fills  
Ex 31,17 terra, e en lo VIIº sessà de la sua  obra.” 18 E donà nostro Senyor en lo munt  
Ex 32,16  de cascuna part 16 e fetes de  obra de nostra Senyor; éran escrites de la 
Ex 34,19  de terra de Agipta. 19 »Tot ço que  obra vullva de llinatge masculí serà meu  
Ex 35,2  fassats: 2 “VI dies farets vostra  obra. Lo VIIè dia serà a vós sant, disapte 
Ex 35,2  Senyor, e aquell qui farà en ell  obra, morrà. 3 No ensendràs foch en tots  
Ex 35,29  llurs dons de què fessen la  obra que havia manada nostre Senyor per mà 
Ex 35,32  doctrina, 32 a cogitar e a fer la  obra en aur e en argent e en aram, 33 e  
Ex 35,33 aram, 33 e entratallar pedres, e en  obra de fusta. E tot ço que pot esser  
Ex 35,35  han la siència per ço que fesen la  obra brondade e tallade [*], axí de blau  
Ex 35,35  e en lli, tixén e fayent tota  obra nova que atrobava. 36,Tit Capítol  
Ex 36,1  e entaniment que sabessen fer la  obra de fferra, aquella que en lo ús del  
Ex 36,3 dons dels fills de Ysrael. E com la  obra sa comensàs de fer, tot dia venia lo  
Ex 36,6  fou sessat que no ofarien pus a le  obra, 7 cor ço que era ofarit bastava e  
Ex 36,8 tots los savis da cor, a complir la  obra del tabernaccla, X cortines de lli  
Ex 36,8  e color vermella †e capitells† e  obra brodada, 9 de les quals la un havia  
Ex 36,35  de color vermella e de lli tortís,  obra brodade e vayra e destincta, 36 e  
Ex 37,19  e ab lliris; e aquesta matexa  obra era en tots los VI canons qui axien  
Ex 37,29  de l’odorament molt nèdeu per la  obra de perfumar. 38,Tit Capítol XXXVIIIIº 
Ex 38,18 cuberta de la intrada de la cort de  obra obrade de blau e de porpre e de color 
Ex 38,24 24 E tot l’or qui fou despès en la  obra del santuari [*] fo ofert en dons  
Ex 39,3  e entra lli, per ço que fessen  obra brodade e’n poguessen cosir ab les  
Ex 39,8  a Moysèn. 8 E féu lo hossen de  obra nobla axí com lo ephot, d’or, blau e 
Ex 39,20  una guonella sobre lo ephot, de  obra de tixedor mesclat de blau, 21 e la  
Ex 39,25  a Moysèn. 25 E faéran guonelles de  obra texida a Aron e a sos fills, de lli  
Ex 39,28  e de porpra e de color vermella,  obra brodada, axí com manà nostra Senyor a 
Ex 39,29  †presa†, e escriviren en ella la  obra del sant nostra Senyor; 30 e  
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Ex 39,31  a Moysèn. 31 E fou acabade tota la  obra del tabernacla [*] del testimoni, e  
Lv 11,32  salici o en qualque cosa que’s fa  obra, sia tingude en aygua, com serà  
Lv 16,29  vostres ànimes; nengú no face  obra, axí lo nadiu com l’estrayn qui  
Lv 23,7  serà a vosaltres [*] sant; nenguna  obra de servici no fareu en aquell, 8 e  
Lv 23,8  [*] pus sant, e en aquell nenguna  obra de servir no fareu. 9 E parlà lo  
Lv 23,21  dia festa molt santa; nenguna  obra de servici no fareu en aquell. Custum 
Lv 23,25  e serà nomanat sant. 25 Nenguna  obra de servici no fareu en ell, e  
Lv 23,28  holocaust al Senyor. 28 Nenguna  obra no fareu en lo temps de aquest dia,  
Lv 23,30  pobles, 30 e aquella qui nenguna  obra farà, deliré aquella de son poble; 31 
Lv 23,31  de son poble; 31 per què res de  obra no fareu en aquell. Custum bo per a  
Lv 23,35  molt gran e molt sant. Nenguna  obra de servey no fareu en ell, 36 e per  
Lv 23,36  car és dia de ajustance; nenguna  obra de servici no fareu en ell. 37  
Ex 26,36  color vermella e lli tortís, obra  obrada. 37 E faràs al cubertor V colones  
Ex 38,18  de la intrada de la cort de obra  obrade de blau e de porpre e de color  
Ex 5,9  sacrificam al nostro Déu!” 9 Sien  obrant e opromuts, e conplèsquan les  
Ex 36,2  aquells qui de grat s’hi ofarien  obrar, 3 lliurà a ells tots los universos  
Ex 15,17 ferm habitacle que tu, Senyor, has  obrat, Senyor, lo teu santuari al qual  
Lv 20,14  la mara d’ella, lleig peccat ha  obrat; tot viu sia cremat ab elles; no  
Ex 5,18  a Déu.” 18 Anats, donques, e  obrats, cor palla no serà donade a vós, e  
Ex 5,11  e no us serà aminvat res de vostre  obre. 12 E fo escampat lo poble per tota  
Ex 13,2 2 –Santifica a mi lo primer nat qui  obre vullva en los fills de Ysrael, axí  
Ex 13,15  a nostre Senyor tot lo mascle qui  obre vulve, e tots los primers de mos  
Ex 18,20 via per la qual deguen entrar, e le  obre que deguen fer. 21 Donchs, triha de  
Ex 28,14 gran con l’altra, e faràs elles d’ obre espessa, e daràs les cadenes sobre  
Ex 13,12  a tu, 12 depertiràs aquelles que  obren vulva a nostro Senyor, e tots  
Ex 20,9  sentifichs lo disapte. 9 VI dies  obreràs e feràs tota la obra, 10 e en lo  
Ex 23,12  vinya e de ton oliver. 12 »VI dies  obreràs, e en lo VII dia sessaràs, per ço  
Ex 34,21 aparràs devant mi buyt. 21 »VI dies  obreràs, e en lo dia VIIè seçaràs en arar  
Lv 18,3  qual yo dech metra a vosaltres, no  obrereu, ne en les costumes de ells no  
Ex 3,7  qui’ls opremien en les lurs  obres. 8 E yo sé la lur dolor, e çó  
Ex 5,4  sou curosos del poble e de lurs  obres? Anats fer vostros fets! 5 E adonchs 
Ex 5,5  ell si donàvets a ell repòs de les  obres. 6 E menà en aquel di’a lo mayoral  
Ex 5,9  e opromuts, e conplèsquan les  obres, e no’s raposen per peraules  
Ex 5,10  10 E axiren los sobreposats de les  obres [*] e diguéran al poble: –Axí ha dit 
Ex 5,13  13 E los sobreposats de les  obres los manesaven dient: –Complits  
Ex 8,26 ’s pot axí fer †menys de totes les  obres† dels agipcians adorarem e  
Ex 34,10 pobla aquest enmig del qual est les  obres del Senyor terribbla de les quals  
Ex 35,24  lenyam de setim per fer diverses  obres. 25 E les fembres aportaren de bon  
Ex 38,11 tot era de una matexa mesura, e les  obres éran de matall. 12 E de la part qui  
Ex 2,6 massipes. E pres la caxeta, 6 e com  obricen la caxeta, véran l’infant qui  
Ex 21,33  33 E si algú cavarà una sisterna e  obrir-la-ha e no la cobrirà, [*] a  
Ex 14,7  les altres carretes de Agipte a  obs de la host. 8 E enduraý nostre Senyor  
Ex 16,21  aytant con na havien master a lurs  obs, e con se llevave lo sol, fonie’s. 22 
Ex 16,23  Totes aquelles coses que haurets  obs demà, fets, e tot ço que devets coure, 
Ex 26,7  7 »E faràs, de pèl de cabra, a  obs de cobrir lo tebernacle, XII cortines, 
Ex 35,21  a nostre Senyor, a fer ço que era  obs al tabernaccla del testimoni ne a tot  
Ex 39,1  lli tortís faéran draps brodats a  obs de la santadat, dels quals fféran  
Ex 39,29  29 E féran una llaune de or pur a  obs de la sagrada †presa†, e escriviren en 
Lv 13,6  lo dia VII sguar aquell, e si serà  †obsculurida† la llepra e no crexarà en la 
Ex 34,11  de les quals són fahedor. 11  »Observa tot ço que vuy he manat a tu, e  
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Ex 12,42  terra de Agipte. 42 Nit és aquesta  observadora a nostre Senyor, cor adux a  
Lv 8,35  de nit e starets en lo tabernaccla  observans les guardes del Senyor [*], e  
Ex 12,42  la terre de Agipte; aqueste deven  observar tots los hòmens dels fills de  
Ex 12,17  a’perellar de menyar. 17 E  observarets lo alís, cor en force del dia  
Lv 19,26  No fareu adevinació ab ocells ne  observareu los sompnis, 27 ni en redó no  
Lv 26,3 manements caminareu e ço que us man  observareu e fareu aquells, donaré a  
Ex 12,25 vós, axí com ha feta covinensa, vós  observats totes aquestes coses. 26 E com  
Lv 19,30  purificat. 30 »Los meus disaptes  observau e temeu lo meu santuari. Yo sóm  
Ex 15,26  és, e obeyràs los seus manements e  observes [*], yo no aportaré sobre vós la  
Ex 10,19  féu bufar lo vent demantinent de  occident molt fort, e llevà’n los  
Ex 27,12  llats de la cort qui guorda devers  occident serà una cortina de L colzes, e X 
Ex 38,12  E de la part qui reguordava devers  occident foren les cortines de L colzes, e 
Ex 26,27 V en l’altre llats devers la plaga  occidental 28 que’s meten per miganes  
Lv 11,15  genus, 15 e tot corp negra e tot  ocell de sa senblance, 16 esturçs [*] e  
Lv 11,18  òlibe e duch 18 e’l signe, qui és  ocell gran com àguila, e la guanta 19 e lo 
Lv 14,6  sobre aygües vives, 6 e l’altre  ocell pendrà ab lo fust del sedra e la  
Lv 14,6  tot açò benyaràs en la sanch de l’ ocell deguollat. 7 E de açò salpusch  
Lv 20,25  la bèstia munda de la inmunda e l’ ocell nèdeu del no nàdeu, perquè no  
Lv 20,25  ànimes en la bèstia ne en l’ ocell ne en nengunes coses qui’s moven en 
Lv 1,14  »E si faran sacrifici o oferta de  ocells al Senyor, axí com de tortres e de  
Lv 7,26  no menyarets en menyar, axí de  ocells com de bestiar; 27 tota ànima qui  
Lv 19,26  sanch. No fareu adevinació ab  ocells ne observareu los sompnis, 27 ni en 
Ex 32,28  segons la paraula de Moysèn, e  ociéran en aquell dia XXIIIM hòmens. 29 E  
Ex 1,16 lur parir, si serà l’infant mascla  ociets-lo, e si és famella, restaurats- 
Ex 5,17  E ell respòs: –Vosaltres vagats en  ociositat, e per amor de açò diets: “Anem  
Ex 13,15  volia jaquir anar, e nostre Senyor  ocís tots los primers nats de la terra de  
Ex 5,21 vós havets mès coltell en sa mà per  ociura nós. 22 E retornà Moysèn a nostro  
Ex 25,6  e ungüents e temihama de bona  odor, 7 e pedres de unicle e pedres  
Ex 29,18  sobra l’altar. Oferta és a Déu e  odor suau és sacrifici a Déu. 19 »E  
Ex 29,41  les coses que havem dites, en  odor de suavitat, 42 cor sacrifici és a  
Ex 30,7 Aron perfumarà ensemps sobra ell de  odor suau, perfumarà per lo matí; com  
Ex 30,34  stacte e ònicha e càlbenum de bona  odor, e ensens bé lluent, aytant de la un  
Ex 30,38  e qualsevol homa que ferà semblant  odor per olre, perirà dels seus pobles.  
Ex 35,8  los ungüents e la timiama de  odor suau, 9 e pedres de unicla e pedres  
Ex 35,28  los ungüents e la timiama de suau  odor a compondra. 29 Tots los hòmens e les 
Ex 40,25  e perfumà sobra ell perfum de bona  odor, axí com manà Déu a Moysèn. 26 E posà 
Lv 1,9 altar en holocaust, cor açò és suau  odor a nostra Senyor. 10 »E si de les  
Lv 1,13  en holocaust, e açò és molt suau  odor a nostre Senyor. 14 »E si faran  
Lv 1,17  Açò és holocaust e oferena de suau  odor a nostra Senyor. 2,Tit Capítol II 1  
Lv 2,2  e és perfum e sacrifici de plasent  odor a nostre Senyor. 3 E ço que’n  
Lv 2,9  e ofire’l sobra l’altar, en  odor de suavetat a nostre Senyor. 10 E  
Lv 2,12  sien compostes sobra l’altar en  odor de suavitat. 13 »E qualque cosa  
Lv 3,5 e lo foch dejús posat, en oferta en  odor suau al Senyor. 6 »E si la llur  
Lv 4,31 perfumar-n’has sobra l’altar en  odor de suavitat al Senyor, e preguerà per 
Lv 6,15  en l’altar en ramenbransa de  odor suau al Senyor; 16 e lo romanent de  
Lv 6,21 ab oli, e oferran aquella calent en  odor de suavitat a nostre Senyor. 22 E  
Lv 8,21  per ço com era holocaust de suau  odor al Senyor, axí com havia manat a ell. 
Lv 8,28  ço cor era consagració e oferta en  odor suau de sacrifici a nostre Senyor. 29 
Lv 17,6  del testimoni e perfumen lo sèu en  odor de suavitat al Senyor. 7 E d’equí  
Lv 26,31 santuaris ni rabré d’equí avant la  odor molt suau, 32 i destroviré la vostra  
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Ex 31,11  e lo oli de la unció, e la timiama  odorabble en lo santuari. Totes aquestes  
Ex 37,29  de santificació e la timiama de l’ odorament molt nèdeu per la obra de  
Ex 35,15  15 e la ara del perfum [*] dels  odoraments e lo cubertor de la porta a le  
Ex 25,6 le llumanària e a le cuyna, e coses  odorans e ungüents e temihama de bona  
Ex 30,34  Senyor a Moysèn: –Prin tu coses  odorans, axí com són stacte e ònicha e  
Lv 16,13  13 E pos sobre lo foch les coses  odorans axí que la neula e la vapor de  
Ex 30,23 a Moysèn 23 dient: –Prin a tu coses  odorants. Primerament almesch D cicles, e  
Ex 35,28  mitra e la cassula, 28 e coses bé  odorants, e oli a ops de la luminària, e  
Lv 7,11  11 »Aquesta és la lley de la  ofarena de les coses pasificabbles que  
Lv 23,37  los holocausts e sacrificis e  ofarenes, 38 menys del que presentar soleu 
Lv 7,18  serà sa oferta e no profitarà a l’ ofarent, qui mayorment qualquequal ànima  
Ex 18,12  tots los déus [*] de ells. 12 E  ofarí Jetró, sogre de Moysèn, holocaust e  
Lv 8,6  Senyor manà fer. 6 E mantinent  ofarí Aron e sos fills e llevà ells ab  
Lv 8,18  li havia manat nostre Senyor. 18 E  ofarí un ariet en holocaust; sobre lo cap  
Lv 8,24  e senblantment en los peus. 24 E  ofarí atrecí los fills de Aron: e pres de  
Lv 9,15  budells ab aygua e los peus. 15 E  ofarí-ho per lo peccat del poble. E pres 
Ex 36,2  e encara aquells qui de grat s’hi  ofarien obrar, 3 lliurà a ells tots los  
Ex 36,3  dia venia lo pobla per lo matí e  ofarien llurs vots e llurs promeses. 4 Per 
Ex 36,6  santuari. E axí fou sessat que no  ofarien pus a le obra, 7 cor ço que era  
Ex 40,27  en lo vestiari del testimoni. E  ofarien en aquell holocausts e sacrificis, 
Ex 22,29  totes promeyes te usaràs a dar per  ofarir, e lo primer nat de tos fills daràs 
Lv 5,7  7 »En altra manera, si no porà  ofarir bestiar, ofira II tortres o II  
Lv 6,14  sacrifici e dels prasens que dèvan  ofarir los fills de Aron devant lo Senyor  
Lv 6,20  Aron e de sos fills la qual dèvan  ofarir al Senyor en lo dia de la sua  
Lv 7,7  una lley: als sacerdots qui a ella  ofarir pertenyaran. 8 »E lo sacerdot qui  
Lv 12,8  8 E si no serà son poder que pugua  ofarir un anyell, prengua II tortres o II  
Lv 17,5  pobla. 5 E per amor de açò deven  ofarir sacrifici e dons los sacerdots dels 
Ex 24,5  per jóvens dels fills de Ysrael, e  ofariren holocausts e sacrificaren  
Ex 32,6  a Déu. 6 E llavaren-sa matí e  ofariren holocausts e hòsties  
Ex 35,21 fills de Ysrael devant Moysès, 21 e  ofariren de bona voluntat e devota les  
Ex 35,22 nasals, e tots vaxels d’or, tot ho  ofariren a Déu. 23 E si nagú havia  
Ex 35,24  or ni d’argent ni de aram, tot ho  ofariren a Déu, e tot lenyam de setim per  
Ex 35,27  27 E la multidut dels prínceps  ofariren pedres de unicla e perles demunt  
Ex 35,29  e les fembres ab pensa devota  ofariren llurs dons de què fessen la obra  
Lv 9,13  menbres ab lo cap e cascun menbra  ofariren aquell, e posaren-lo sobre l’  
Lv 9,18  sacrifici pacificabla del pobla, e  ofariren e aportaren a ell sos fills la  
Lv 10,1  e materen-hi foch e ensens, e  ofariren devant nostre Senyor foch  
Lv 16,1  d’amdozos los fills de Aron com  ofariren lo foch estrayn e moriren. 2 Manà 
Ex 36,6 per la host que ni hom ni fembra no  ofarís pus al santuari. E axí fou sessat  
Lv 7,38  con manà als [*] de Ysrael que  ofarisen llurs oblacions al Senyor en lo  
Ex 36,7  pus a le obra, 7 cor ço que era  ofarit bastava e sobrebundava. 8 E faéran  
Ex 35,5  vostra voluntat e ab alegra cor  ofarits aquells al Senyor: or e argent e  
Lv 9,4  lo Senyor en sacrifici de cascú, e  ofarits sèmola mesclada ab oli, cor vuy  
Ex 29,3 posar-ho-has en un canestell, e  ofarràs-ho; e lo vadell e los moltons. 4 
Ex 29,18 -los-has [*] sobra son cap, 18 e  ofarràs tot lo moltó ab ensens sobra l’  
Ex 29,41  [*]. 41 E l’altra anyell o moltó  ofarràs al vespra axí com faïst per lo  
Lv 2,14  ofires sal. 14 »Si en altra manera  ofarràs dons de les tues promícies de tos  
Ex 36,5  5 a Moysèn e digueren: –Més  ofer lo pobla que no’ns és nesseçari. 6 E 
Lv 6,26 dels sants és. 26 E lo sacerdot qui  ofer, manuch aquella en lo lloch sant en  
Lv 7,9 en paella, serà del sacerdot qui ho  ofer; 10 vulle’s que sia ab oli untat o  
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Lv 7,29 29 –Parla als fills de Ysrael: »Qui  ofer sacrifici pasificabla al Senyor,  
Lv 9,2  e cascú sia munde e net, e  ofer aquels devant nostre Senyor. 3 E  
Lv 24,7 perquè sia pa en ramenbrament de la  oferació del Senyor. 8 »Per cascuns  
Lv 6,25  per peccat. »En lo loch on se  oféran los holocausts deguollaràs devant  
Lv 7,11  de les coses pasificabbles que  oféran al Senyor. 12 »E si la oferena serà 
Ex 29,28  pasificables d’equells qui  oferen a nostro Senyor. 29 »E les  
Lv 1,3  3 »E si holocaust serà la llur  oferena [*] de bous, oferrà a mi lo mascle 
Lv 1,17  lo foch posade. Açò és holocaust e  oferena de suau odor a nostra Senyor.  
Lv 4,29  29 e pos la mà sobra lo cap de sa  oferena la qual és per peccat, e deguoll  
Lv 6,30  sant dels sants és, 30 e tota la  oferena que’s deguoll per peccat de la  
Lv 7,12  que oféran al Senyor. 12 »E si la  oferena serà per acostament de gràcia,  
Lv 7,34  de Ysrael del sacrifici de llurs  oferenes, e dar-ho-han a Aron,  
Lv 10,14 als fills teus són raposades de les  oferenes saludables dels fills de Ysrael,  
Lv 7,33  en promícies dels sacerdots 33 qui  oferiren la sanch e lo sèu; e los fills de 
Lv 1,2  Ysrael e digues a ells: »Homa qui  oferrà de vosaltres a nostre Senyor, de  
Lv 1,3  serà la llur oferena [*] de bous,  oferrà a mi lo mascle net, devant la porta 
Lv 2,9  [*] als sacerdots. 9 E com aquell  oferrà aquella, prenga lo mamorial del  
Lv 5,10  cor per peccat és; 10 l’altra  oferrà en holocaust axí com solen fer, e  
Lv 14,12  testimoni, 12 e pendrà l’enyell e  oferrà’l per la colpa, e lo sister de l’ 
Lv 15,15  aquells al sacerdot, 15 lo qual  oferrà la un per lo peccat e l’altra en  
Lv 15,29  purificació, 29 e en lo VIIIè dia  oferrà al sacerdot II tortres o II polls  
Lv 15,30  del testimoni, 30 dels quals la un  oferrà per peccat e l’altre per  
Lv 16,3 açò vendrà Aron en la santadat, que  oferrà I tor per peccat e un moltó en  
Lv 16,9 9 e les quals sorts axiren a Déu, e  oferrà’n Aron aquell qui serà axit en  
Lv 16,24  E com serà axit, aporterà e  oferrà son holocaust e del poble, pregarà  
Lv 17,4  o fora la albergada, 4 e no hu  oferrà a le porte del tabernaccla per  
Ex 30,13  XX pesses†, mige part del sicla  oferran a nostro Senyor. 14 E tots aquells 
Lv 6,20  Senyor en lo dia de la sua unció:  oferran la Xè part de I sister de sèmola  
Lv 6,21  qual fragiran en paella ab oli, e  oferran aquella calent en odor de suavitat 
Lv 14,12  la colpa, e lo sister de l’oli, e  oferran totes les coses devant Déu. 13 E  
Ex 29,36  aquells, 36 e lo vadell per peccat  oferràs per sengles dies a lurs  
Ex 34,26  primícies del fruyt de la terra  oferràs en la casa del Senyor ton Déu. »No 
Lv 2,8  sèmola e de oli. 8 »Pendràs ço que  oferràs a nostre Senyor e lliurar-ho-  
Lv 2,14 les engrunaràs axí com a far, e axí  oferràs les tues promícies a nostre  
Lv 9,7  per tu e per tot lo pobla, e com  oferràs dons per lo poble, prega per ell e 
Ex 38,24  en la obra del santuari [*] fo  ofert en dons foren XXVIIII quintàs e  
Ex 38,25  a pes del santuari. 25 E fou  ofert de aquells qui trespassaren en  
Lv 3,6  qui offerrà complit e net serà  ofert ell. 7 »E si offerran anyell devant  
Lv 7,7  sants. 7 »E axí com per peccat és  ofert sacrifici, e axí matex per la colpa; 
Lv 7,25 si algú mengerà lo sèu qui deu eser  ofert al Senyor en ensens perirà del seu  
Lv 10,14  manat és a mi. 14 E lo pits qui és  ofert e la cama qui és depertide menyarets 
Lv 10,16  coses lo boch cremat qui era  ofert per peccat, trobà’l, e fou irat  
Lv 10,19  19 E respòs Aron a Moysèn: –Vuy és  ofert lo sacrifici per peccat e lo  
Lv 16,25  per lo poble. 25 E lo sèu qui és  ofert per peccat serà perfumat sobra l’  
Ex 29,25  devant nostra Senyor, 25 [*] car  oferta d’ell és. 26 E pendràs lo pits del 
Ex 29,33  lo sacrifici e qua santifícan la  oferta de lurs mans. Los estrayns no’n  
Ex 29,41  com faïst per lo matí, e faràs la  oferta, segons les coses que havem dites,  
Ex 29,42  cor sacrifici és a nostra Senyor e  oferta perdurabla en les vostres  
Ex 30,9  que hage altra composició, ne  oferta ne holocaust que hage altra  
Ex 30,10 I vegade l’ayn, en la sanch qui és  oferta per peccat, e perdonarà sobra  
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Lv 1,14  Senyor. 14 »E si faran sacrifici o  oferta de ocells al Senyor, axí com de  
Lv 2,1 a nostre Senyor, sèmola serà la sua  oferta, e git demunt ella oli, e posa-hy 
Lv 2,13  Déu del teu sacrifici que en tota  oferta no ofires sal. 14 »Si en altra  
Lv 2,15  oli e ensens posaràs demunt, cor  oferta de nostre Senyor és; 16 de les  
Lv 2,16  lo prevera per ramenbrance de la  oferta, axí com és del far e de l’oli, e  
Lv 3,3 la deguolladura del pasificament en  oferta a nostra Senyor, lo grex de la tela 
Lv 3,5  llenyes, e lo foch dejús posat, en  oferta en odor suau al Senyor. 6 »E si la  
Lv 3,6  suau al Senyor. 6 »E si la llur  oferta serà de ovelles e la deguolladura  
Lv 3,11  -l’han sobra lo foch, e feran  oferta a nostre Senyor. 12 »E si serà  
Lv 3,12  Senyor. 12 »E si serà cabra la lur  oferta e offarran aquella a nostra Senyor, 
Lv 6,20 [*] Moysèn e dix: 20 –Aquesta és la  oferta de Aron e de sos fills la qual  
Lv 6,22  a nostre Senyor. 22 E tota la  oferta serà cremada en l’altar per lo  
Lv 6,25  sos fills: Aquesta és la ley de la  oferta per peccat. »En lo loch on se  
Lv 7,18  pacificable, rebuyade serà sa  oferta e no profitarà a l’ofarent, qui  
Lv 7,20  qui menyarà de les carns de la  oferta dels pasificaments que és oferta al 
Lv 7,20 la oferta dels pasificaments que és  oferta al Senyor, perirà de son pobla. 21  
Lv 8,28  per ço cor era consagració e  oferta en odor suau de sacrifici a nostre  
Lv 10,12  lo sacrifici que romàs de la  oferta de nostre Senyor e menyats aquell  
Lv 14,13  l’enyell là on solen deguollar la  oferta per lo peccat e lo holocaust, ço  
Lv 17,4  a le porte del tabernaccla per  oferta a Déu, digna és de sanch quax axí  
Ex 29,18  lo moltó ab ensens sobra l’altar.  Oferta és a Déu e odor suau és sacrifici a 
Ex 28,38  en tots sos dons e’n totes ses  ofertes. E serà la landa tots temps en lo  
Lv 2,3  e serà sant dels sants de les  ofertes de nostre Senyor. 4 »E con  
Lv 2,10  sos fills, sants dels sants de les  ofertes de nostre Senyor. 11 »Totes les  
Lv 2,11  de nostre Senyor. 11 »Totes les  ofertes que seran ofertes a nostre Senyor  
Lv 2,11  11 »Totes les ofertes que seran  ofertes a nostre Senyor sien meyns de  
Lv 2,12  premícies tan solament d’equelles  ofertes offarrets e lurs dons, e [*] sien  
Lv 7,30 tabernaccla, e com abdues les coses  ofertes a Déu seran consagrades, lliura- 
Lv 9,22  ’ls. E com hach axí complit les  ofertes per peccat e los holocausts  
Ex 38,29  vestits d’argent. 29 E foren-hi  oferts LXXIIMª e CCCC quintàs de aram, 30  
Lv 8,13 ’l. 13 E com los fills d’ell foren  oferts, vestí’ls de guonelles de lli e  
Lv 4,8  tabernaccla. 8 E lo sèu del vadell  offarrà per lo peccat, axí aquell [*]  
Lv 1,5  lo vadell devant nostre Senyor, e  offarran los fills de Aron, sacerdots, la  
Lv 3,12 12 »E si serà cabra la lur oferta e  offarran aquella a nostra Senyor, 13 pos  
Ex 20,24  24 ço és, farets altar de terra e  offarrets sobre aquell holocausts e  
Lv 2,12  tan solament d’equelles ofertes  offarrets e lurs dons, e [*] sien  
Lv 3,17  e aquell qui pengen los llombles  offarrets sobra l’altar. 4,Tit Capítol  
Lv 3,6  sia mascla sia fembra, aquell qui  offerrà complit e net serà ofert ell. 7 »E 
Lv 4,3  peccarà faent delinquir lo pobbla,  offerrà per son peccat I vadell que sia  
Lv 7,8  pertenyaran. 8 »E lo sacerdot qui  offerrà lo sacrifici de l’holocaust haurà 
Lv 7,14  per passifiquar, 14 dels quals  offerrà I per premícies a nostre Senyor, e 
Lv 17,8  estranys qui peragrínan ab vós qui  offerrà holocaust o sacrifici 9 e no hu  
Ex 28,38  les iniquitats d’equells qui  offerran, e santificarà los fills de  
Lv 3,7  e net serà ofert ell. 7 »E si  offerran anyell devant nostre Senyor, 8  
Ex 21,6  infants, e no vull axir franch”, 6  offira son senyor a ell devant lo jutge, e 
Ex 28,35  35 E vestirà aquella Aron en l’ ofici del ministra per ço que sia oït son  
Ex 28,41  a ells, e serviran a mi en  ofici de sacerdots. 42 E fé a ells  
Ex 31,10  fills per ço que servèsquan en lur  ofici en les coses segrades, 11 e lo oli  
Lv 7,35  lo dia que Moysèn ordonà a ells en  ofici de prevera, 36 que manà a ells lo  
Ex 25,2 de tots los hòmens, e de aquell qui  ofir volenters pendràs aquelles. 3 E  
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Lv 5,12  l’altar en ramenbrance de ell qui  ofir, 13 e prech per ell, e lo romanent  
Lv 9,7  altar e sacrifica per ton peccat e  ofir lo holocaust, e prega per tu e per  
Lv 14,21  és, hage un anyell per la colpa e  ofir per ço que prech per ell lo sacerdot, 
Lv 3,1  sia mascla o sia fembra,  ofira lo pus net devant nostre Senyor, 2 e 
Lv 4,14  14 e puys entendrà son peccat,  ofira un vadell per lo peccat. E aporten  
Lv 4,23  23 e aprés conexerà son peccat,  ofira sacrifici a nostre Senyor, un cabrit 
Lv 4,28  llex 28 e que conegua son peccat,  ofira una cabra nèdea, 29 e pos la mà  
Lv 5,6  5 face panetència per lo peccat: 6  ofira I anyell del folcat o I cabra, e  
Lv 5,7  manera, si no porà ofarir bestiar,  ofira II tortres o II coloms a nostre  
Lv 5,8 donarà aquells al secerdot, lo qual  ofira lo primer per peccat, e plom-li lo 
Lv 5,11  11 »E si no basta son poder que  ofira II tortres o dos polls de coloms,  
Lv 5,11  II tortres o dos polls de coloms,  ofira per son peccat la Xª part d’un  
Lv 5,15  del Senyor santificades peccarà,  ofira per son peccat un moltó net del  
Lv 5,18 del peccat per la sua iniquitat, 18  ofira un moltó net del folch al sacerdot,  
Lv 6,6 donat lo dan. 6 E per lo seu peccat  ofira un moltó nàdeu del folch, e do  
Lv 7,29  sacrifici pasificabla al Senyor,  ofira ensemps son sacrifici [*]. 30 Tenent 
Lv 12,7  -ho-ha al secerdot, 7 qui ho  ofira devant Déu e prech per aquella, e  
Lv 14,4 4 man aquell que serà purificat que  ofira per si II pardals vius los quals són 
Lv 14,23  e l’altra en holocaust. 23 E  ofira aquell en lo VIIIè dia lo secerdot a 
Lv 14,30  tortres e dels polls dels coloms  ofira 31 un per la colpa, altra en  
Lv 16,11  lo desert. 11 »E com açò serà fet,  ofira lo tor e prech per si e per la sua  
Lv 16,20 e lo tabernacla e l’altar, adonchs  ofira lo cabrit viu. 21 E posade cascuna  
Lv 17,9 le porta del tabernaccla per ço que  ofira a Déu, l’homa aquell serà tellat de 
Lv 19,21  franqua. 21 Mas per lo seu delicta  ofira al Senyor a le porta del tabernaccla 
Ex 10,25 Senyor sacrificis en holocausts que  ofiram al Senyor Déu nostre? 26 E tot  
Lv 1,10  lo holocaust sia d’un ayn, e  ofiran-lo sens màculla, 11 e sia  
Lv 2,9  prenga lo mamorial del sacrifici e  ofire’l sobra l’altar, en odor de  
Ex 30,20  ajustar a l’altar per ço que  ofiren en aquell temiama a nostra Senyor,  
Lv 1,15  com de tortres e de colomins, 15  ofiren aquells los sacerdots a l’altar, e 
Lv 3,3  la sanch entorn de l’altar, 3 e  ofiren de la deguolladura del pasificament 
Lv 3,9  sanch entorn de l’altar, 9 e puys  ofiren la deguolladura del pasificament  
Lv 6,17 la part de aquella és del Senyor. E  ofiren l’ensens en lo santo santorum, e  
Lv 7,3  escampade entorn de l’altar. 3 E  ofiren de la coha e lo grex qui cobren les 
Lv 7,12  serà per acostament de gràcia,  ofiren pans sens llevat salguats d’oli, e 
Lv 5,16  sacerdot, lo qual prech per aquell  ofirén lo moltó, e serà perdonat a ell. 17 
Lv 2,13 teu sacrifici que en tota oferta no  ofires sal. 14 »Si en altra manera ofarràs 
Ex 3,18  fluent de llet e de mel.” 18 E  ogen la mia veu, e entraràs tu e los vells 
Ex 20,18  d’equels sia. 18 E tot lo poble  ohí les veus e veya los lamps e oÿa les  
Ex 23,22  és lo meu nom en aquell. 22 Cor si  ohiràs la veu de aquell e faràs ço que he  
Lv 26,27 si enquare per aquestes coses no m’ ohirets e caminareu contra mi, 28 yo iré  
Ex 32,17  e dix a Moysèn: –Crits de batalla  oig en la posada. 18 E Moysèn respòs: –No  
Ex 6,12 que los fills de Yraell no’m volen  oir; e donchs, com ma oirà Farahó? Guorda  
Ex 7,16  e entrò are no l’has volgut  oir. 17 E per ço vet què diu nostre  
Ex 40,19  aquella lo vel per ço que pogués  oir la visió de Déu. 20 E posà la taula  
Lv 26,21  fareu lo contrari a mi ni volrets  oir a mi, afagiré les vostres plagues fins 
Ex 6,12  no’m volen oir; e donchs, com ma  oirà Farahó? Guorda con yo són ab los no  
Ex 7,4  en la terra de Agipte. 4 E no  oirà a vós Farahó, e yo daré plagua en  
Ex 22,23  si’ls nouràs crideran a mi, e yo  oiré la clamor d’ells, 24 e serà  
Ex 6,9  als fills de Yraell, los quals no  oïren ell per rahó del treball de lur  
Lv 26,14  tots drets. 14 »La qual cosa si no  oirets ni fareu tots los meus manements,  
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Ex 16,12 perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he  oït lo mermurament dels fills de Ysrael.  
Ex 23,13  noms dels altres déus, ne no sia  oït en vostra bocha. 14 »III festes a mi  
Ex 28,35  ofici del ministra per ço que sia  oït son so com entrarà e axirà en lo  
Ex 34,32  als quals manà tot ço que havia  oït de Déu en lo munt de Sinaý. 33 E com  
Lv 24,14  e pozen tots aquells qui hu han  oït les sues mans sobre lo seu cap, e  
Ex 20,22  diràs als fills de Ysrael: “Vós  oïts que del cel he perlat ab vós. 23 No  
Ex 19,9  en una calige de nuu per ço que m’ oja perlar lo poble en tu e que creguen tu 
Ex 18,19  sostanir. 19 Per la qual cosa,  ojes la mia paraule e prin mon consell, e  
Ex 25,6  vermelles, e fusts de setim, 6 e  oli a le llumanària e a le cuyna, e coses  
Ex 27,20  fills de Ysrael que aporten a tu  oli de arbres de olives que sia molt pur,  
Ex 29,2  no hage llevat, que sia untat d’ oli [*]; emperò tot açò faràs de farina de 
Ex 29,7  la sàvena, 7 e gitar-li-has  oli de untament sobra son cap, e en  
Ex 29,21  qui és sobra l’altar, e de l’ oli de l’untament, e espergir-la-has  
Ex 29,23 torta de pa, e una fogace untade d’ oli, e una basteza de [*] sistella de l’  
Ex 29,40  Xè part de sèmola neta mesclade ab  oli, que hage masura IIIIª part de un  
Ex 30,24  D sicles en pes del santuari, e  oli de olives net I sister. 25 E  
Ex 30,25 açò, e untaràs d’equest ungüent d’ oli sant qui serà axí compost per fer obra 
Ex 30,31  diràs als fills de Ysrael: “Aquest  oli de untament sarà sant a mi en les  
Ex 31,11  en les coses segrades, 11 e lo  oli de la unció, e la timiama odorabble en 
Ex 35,8 vermelles [*], e fust de setim, 8 e  oli per inluminar e a cuynar e a confagir  
Ex 35,28  cassula, 28 e coses bé odorants, e  oli a ops de la luminària, e aprés a  
Ex 37,29 les de llata d’or. 29 E componé l’ oli de la untura de santificació e la  
Ex 39,36  llàntees e totes ses eynes, e l’ oli de la lluminària, 37 e la taula d’or, 
Ex 39,37  37 e la taula d’or, e l’ oli de la untadura, e lo parfum de la  
Ex 40,9  de aquella. 9 »E pendràs de l’ oli e untar-n’has lo tabernacla ab los  
Lv 2,1  la sua oferta, e git demunt ella  oli, e posa-hy ensens, 2 e portar-la- 
Lv 2,2  un prenga lo puyn ple de sèmolla e  oli e molt ensens, e face lo prevera  
Lv 2,6  menudement e scamparàs demont  oli. 7 »E si la praentalla serà de †tenor† 
Lv 2,7 de †tenor† agualment de sèmola e de  oli. 8 »Pendràs ço que oferràs a nostre  
Lv 2,15  Senyor. 15 E scamparàs demunt  oli e ensens posaràs demunt, cor oferta de 
Lv 2,16  oferta, axí com és del far e de l’ oli, e de tot l’ensens, cor sacrifici és  
Lv 5,11  de sèmola, e no meta en aquella  oli, ni ensens no n’hi pos gens, cor per  
Lv 6,15  I puyn de sèmola mesclada ab  oli e molt ensens, lo qual sia posat sobra 
Lv 6,21  21 La qual fragiran en paella ab  oli, e oferran aquella calent en odor de  
Lv 7,10 qui ho ofer; 10 vulle’s que sia ab  oli untat o mesclat o sia seque menys de  
Lv 7,12 ofiren pans sens llevat salguats d’ oli, e foguace aliza untade d’oli, e  
Lv 7,12  d’oli, e foguace aliza untade d’ oli, e crespells de sèmola fets ab oli per 
Lv 7,12  oli, e crespells de sèmola fets ab  oli per agual mesclament, 13 e pans  
Lv 8,2  vestedures e ab l’untament de l’ oli e un vadel per peccat e dos moltons e  
Lv 8,10  Senyor. 10 E aportà untament d’ oli ab lo qual untà lo tabernacla e tot ço 
Lv 8,12 bací per santificar ells. 12 E gità  oli sobra lo cap d’Aron e untà’l e  
Lv 8,26  a manera de crespell salgade d’ oli e una foguace aliza posà sobra lo sèu  
Lv 9,4 cascú, e ofarits sèmola mesclada ab  oli, cor vuy aparech a vós Déu.” 5 E  
Lv 10,7  en altra manera perirets, e lo  oli de la santa unció és sobre vós. E ells 
Lv 14,10  en sacrifici, que sia mesclada ab  oli [*]. 11 E com lo sacerdot purificarà  
Lv 14,12 ’l per la colpa, e lo sister de l’ oli, e oferran totes les coses devant Déu. 
Lv 14,15 la part dreta de aquell, 15 e de l’ oli del sister metrà en la sua sinestra,  
Lv 14,17  contre lo Senyor Déu, 17 e l’ oli que romandrà en la mà buydarà sobre l’ 
Lv 14,21 la Xª part de la sèmola mesclada en  oli en sacrifici, e II sistés d’oli 22 e  
Lv 14,21 en oli en sacrifici, e II sistés d’ oli 22 e II tortres o II polls de coloms,  
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Lv 14,24  per la colpa e lo sester de l’ oli, e llevar-los-ha ensemps, 25 e  
Lv 14,26  peu. 26 E pendrà lo prevera de l’ oli del sister e pozar-n’ha sobra la  
Lv 14,29  la colpa, 29 e lo romanent de l’ oli qui és en la sua mà sinestra git sobra 
Lv 21,10  entre sos frares, lo qual ab l’ oli sant és untat lo seu cap e les sues  
Lv 21,12  lo santuari del Senyor, car l’ oli sant del seu Déu sobre ell és. Yo sóm  
Lv 23,13  II delmes de sèmola comoltada ab  oli en perfum del Senyor e olor molt suau; 
Lv 24,2  fills de Ysrael que aporten a tu  oli de olives molt pur e net per cremar en 
Lv 11,17  segons son genus, 17 e musol e  òlibe e duch 18 e’l signe, qui és ocell  
Ex 23,11  matex faràs de ta vinya e de ton  oliver. 12 »VI dies obreràs, e en lo VII  
Ex 27,20  que aporten a tu oli de arbres de  olives que sia molt pur, fet en pique, per 
Ex 30,24  en pes del santuari, e oli de  olives net I sister. 25 E configiràs tot  
Lv 24,2  de Ysrael que aporten a tu oli de  olives molt pur e net per cremar en les  
Ex 16,3  de Agipte, on sèyhem sobre les  olles de les carns e menyàvem pa en  
Ex 37,16  diversos usos de la taula, axí com  olles, culleres, giradores, tot fou de or  
Ex 38,3 de aquell diverses vaxells, axí com  olles e cubertores e mortés e llosses e  
Lv 23,13  ab oli en perfum del Senyor e  olor molt suau; presenterà de sert vi, la  
Lv 23,18  holocaust ab los llibamens seus en  olor molt suau al Senyor. 19 E I cabrit  
Ex 30,38  homa que ferà semblant odor per  olre, perirà dels seus pobles. 31,Tit  
Ex 15,18 18 Lo Senyor regnarà per tostemps e  oltra. 19 E és entrade la cavellaria de  
Lv 16,12 meta-hy timiama e ensens, e entra  oltra lo vel, ço és, ultra la claustra, en 
Ex 23,5  dejús son càrrech, no trespasaràs  oltre, mas aydar-l’has a llevar ab ell. 
Ex 40,32  e la glòria de nostra Senyor  omplí aquell. 33 E no podia intrar Moysèn  
Lv 9,17  17 E sacrificà-li preentalla e  omplí sa palma d’ella e féu-na perfum  
Ex 9,26  26 sols que en la terra de Gessen,  on éran los fills de Ysrael, no’n caech  
Ex 12,7  de la porte de la casa d’ on menyaran ell. 8 E menyarets les carns  
Ex 15,27  teu. 27 E vengueren en Helim,  on ha XII fonts de aygües e LXX palmes, e  
Ex 16,3  Senyor en la terra de Agipte,  on sèyhem sobre les olles de les carns e  
Ex 18,5  la muller de Moysèn, en lo desert,  on era la posade prop del munt de Déu, 6 e 
Ex 29,42  testament, davant nostra Senyor,  on ara saps lo loch on yo parlaré a tu. 43 
Ex 29,42  nostra Senyor, on ara saps lo loch  on yo parlaré a tu. 43 E aquí manaré los  
Ex 36,24  ’s junyís una a cascun cantó, là  on terminave la encastadura. 25 E de la  
Ex 38,26  colones del sentuari e la intrade,  on penjava lo vel de la claustra. 27 E  
Ex 39,14 E havie-hy XII pedres entellades,  on éran escrits los noms dels fills de  
Lv 1,16  e le plage de orient, en lo loch  on solen gitar les sendres. 17 E no  
Lv 4,12  de la albergade, en lo lloch net  on solen gitar les sendres [*]. 13 »Cor si 
Lv 4,24  e puys deguoll-lo en lo lloch  on solen deguollar devant nostre Senyor  
Lv 4,33  aquella e deguolla-la en lo loch  on solien deguollar los holocausts del  
Lv 6,25  la oferta per peccat. »En lo loch  on se oféran los holocausts deguollaràs  
Lv 7,2  sants és, 2 per amor de açò allà  on deguollaran lo holocaust deguollaran e  
Lv 11,36  fons e les sisternes e tota cosa  on sa ajusten les aygües seran mundes, e  
Lv 14,13  Déu. 13 E deguollarà l’enyell là  on solen deguollar la oferta per lo peccat 
Lv 14,42  tornar d’altres pedres del lloch  on haurà llevades aquelles, e ab altra  
Lv 15,6  tro al vespra. 6 E ci siurà allà  on ell ha segut, llevarà las sues  
Lv 15,21  entrò al vespra; 21 e lo lloch  on dormirà o siurà en los dies del  
Lv 15,24  per VII dies, e en tots llochs  on ell dormirà ensutzarà. 25 »Ffembra qui  
Lv 15,26 temps de les mèstrues; 26 e lo loch  on dormirà e un siurà serà ensutzat, 27 e  
Lv 18,3 Segons usance de la terra de Agipta  on haveu habitat no fareu; segons la  
Ex 15,8 furor són ajustades les aygües. La  ona decorrech e estech, als abizos foren  
Lv 18,14 te mara és. 14 »La verguonya de ton  oncla germà de ta mara no la descobriràs,  
Lv 20,20  de son para o ab la muller de son  oncla e haurà descubert la sua verguonya e 
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Lv 25,49  de sos frares lo reembrà, 49 o son  oncla de part de para o de part de mara, e 
Ex 30,34 coses odorans, axí com són stacte e  ònicha e càlbenum de bona odor, e ensens  
Ex 5,22  Senyor e dix: –Senyor, per què has  opramut lo teu poble, ne per què has  
Ex 6,5  de Yraell, los quals los egipcians  opremen, e són estat ramenbrant de la mia  
Ex 22,25 a ell axí com a mordiment, ne no l’ opremes ab uzura. 26 »Si pendràs penyora  
Ex 3,7  de la duresa de aquells qui’ls  opremien en les lurs obres. 8 E yo sé la  
Ex 5,23  ço que parlàs en lo teu nom, has  opremut lo teu pobla e no l’has  
Ex 1,10  e sapiam quant muntiplicarà, e  opromam-los per ço que per ventura no  
Ex 1,12  Ramarcès. 12 E en quant més los  opromien, aytant més muntiplicaven e  
Ex 1,13  en oy los fills de Yraell, e  opromien-los e escarnien-los e  
Ex 5,9  al nostro Déu!” 9 Sien obrant e  opromuts, e conplèsquan les obres, e no’s 
Ex 35,28  28 e coses bé odorants, e oli a  ops de la luminària, e aprés a preparar  
Ex 3,22 e a ce hosta vaxells d’argent o d’ or o vestidures, e posarets açò sobra los  
Ex 11,2  veÿnes, que’ls presten aÿnes d’ or e de argent, 3 cor nostro Senyor darà  
Ex 12,35  agipcians vaxells d’argent e d’ or e moltes vestidures. 36 E donà nostre  
Ex 25,11  desobre una corona, un cercle d’ or tot entorn, 12 e IIII sercles d’or,  
Ex 25,12 or tot entorn, 12 e IIII sercles d’ or, los quals posaràs sobre IIII angles de 
Ex 25,13  de setim, e cobriràs aquelles de  or, 14 e passaràs la una barra per los II  
Ex 25,14  la una barra per los II sercles d’ or de la un llats, e l’altre per los  
Ex 25,17  tu. 17 »E faràs una clauste de fin  or, de dos colzos e mig [*] d’ample. 18 E 
Ex 25,18 d’ample. 18 E faràs II xerobins d’ or batedís, e posaràs un de cascuna part  
Ex 25,24  mig colze, 24 e cobriràs ella d’ or net. E faràs a ella alredor, tot entorn 
Ex 25,24  tot entorn en aquell orla d’ or 25 tot entorn faràs un sercla qui l’  
Ex 25,25 sobra aquella faràs altre corona d’ or. 26 E faràs IIII sercles d’or, e  
Ex 25,26  d’or. 26 E faràs IIII sercles d’ or, e posaràs aquells en IIII angles de  
Ex 25,27 sots la corona seran los sercles de  or per un sien meses barres per ço que  
Ex 25,28 de fust de setim e sien cubertes d’ or per portar la taula. 29 E feràs ses  
Ex 25,29  e sos mortés e sos boxs [*] de fin  or pur. 30 E posaràs sobre l’altar lo pa  
Ex 25,31  tostemps. 31 »E faràs canelobre de  or net batadís, e feràs del canelobra sos  
Ex 25,38 ses cayelles e sos ensencés sien d’ or net. 39 Totes les eynes aquestes sien  
Ex 26,6  a l’altre. 6 E faràs L guanxos d’ or ab què junyiràs les cortines cade una a 
Ex 26,24 se tendrà ab l’altre ab tornets d’ or, e les IIs taules qui en los anglas són 
Ex 26,29  E totes aquestes posts cobriràs d’ or, e lurs anells faràs d’or, per los  
Ex 26,29  d’or, e lurs anells faràs d’ or, per los quals les barres contenguen  
Ex 26,29 les quals sien cubertes de llate de  or. 30 E axequaràs lo tabernacla segons lo 
Ex 26,32  setim, les quals seran cubertes d’ or, e hauran los caps daurats, e astaran  
Ex 26,33  aquest cobriment ab corbayons d’ or, e dintra astarà la arque del  
Ex 26,37  fust de setim, e seran cubertes d’ or, e llurs caps d’or, e les colones en  
Ex 26,37  cubertes d’or, e llurs caps d’ or, e les colones en què siuran seran de  
Ex 28,5  E ells pendran lo drap de color d’ or e de blau e de porpre, de color  
Ex 28,6 e faran lo efot de color de drap d’ or e de color de blau e de porpre e de  
Ex 28,13  13 E faràs encastaments d’ or 14 e II cadenes d’or net, la una ten  
Ex 28,14  d’or 14 e II cadenes d’ or net, la una ten gran con l’altra, e  
Ex 28,15  la obra de l’ephot. Faràs ell d’ or e de blau e de porpre e de color  
Ex 28,22  sobra llo hosen dues cadenes d’ or pur que s’ajusten ensemps, 23 e dos  
Ex 28,23 ajusten ensemps, 23 e dos anells d’ or [*]. 24 [*] les junyiràs als anells qui 
Ex 28,26 rreguorda. 26 E faràs dos anells d’ or, los quals posaràs en la sumitat de l’ 
Ex 28,27  e defora. 27 E faràs dos anells d’ or e matràs-los sobra abdues les  
Ex 28,34  entorn [*], 34 e magranes d’ or e cascavells d’or e les magranes  
Ex 28,34 34 e magranes d’or e cascavells d’ or e les magranes atresí, e en altra tira  
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Ex 28,34  e en altra tira haje cascavells d’ or e magranes atressí. 35 E vestirà  
Ex 28,36 no morrà. 36 »E faràs una llauna d’ or pur, en la qual entratallaràs la obra  
Ex 28,39  e faràs-ho de obra bresquade d’ or. 40 E faràs als fills de Aron guonelles 
Ex 29,6  sobra son cap e la llanda de l’ or santa sobra la sàvena, 7 e gitar-li- 
Ex 30,3 los seus corns, 3 e cobriràs ell d’ or net, axí dedins com per les espatlles  
Ex 30,3  los corns, e faràs a ell sercla d’ or entorn 4 e dos anells d’or sots lo  
Ex 30,4  d’or entorn 4 e dos anells d’ or sots lo sercla per cascun llats per ço  
Ex 30,5  de setim e cobrir-les-has d’ or. 6 E posaràs, ell devant, l’altar  
Ex 31,4  cosa que’s pugua fer, d’ or o d’argent o d’eram, 5 o de marbra o  
Ex 32,24 vosaltres qui hage aur?” E portaren  or e aduguéran-lo a mi, e yo gití aquell 
Ex 32,31  per ço com han fet a ells déu d’ or. Perdona’ls aquesta arrada. 32 E si no 
Ex 35,5  cor ofarits aquells al Senyor:  or e argent e aram 6 e blau e porpra e  
Ex 35,22  aportàran braçaleres e anells d’ or e orelleras e nasals, e tots vaxels d’ 
Ex 35,22  e nasals, e tots vaxels d’ or, tot ho ofariren a Déu. 23 E si nagú  
Ex 35,24  de vermells [*], 24 ne yoyes d’ or ni d’argent ni de aram, tot ho  
Ex 36,13  ab l’altra. 13 E féu L anells d’ or que passecen per orde per les bagues de 
Ex 36,13  de cortina ell féu L anells d’ or per ço que’s junyisen ensemps e que  
Ex 36,34  e los cercles dèvan esser fets d’ or, per los quals puga esser portat ab les 
Ex 36,34  dèvan esser cubertes de llauna d’ or. 35 E féran la claustra de blau e de  
Ex 36,36  llurs capitells, totes cubertes d’ or, e los fonaments †quaix a manera de  
Ex 36,38  colones [*] e cobrí-les totes d’ or, e llurs fonaments, ço és, so en què  
Ex 37,1  e mig. E cobrí-la tota de pur  or, dedins e defora. 2 E féu a’quella un  
Ex 37,2  2 E féu a’quella un cercla d’ or entorn, 3 e fermà IIII anells d’or per 
Ex 37,3 or entorn, 3 e fermà IIII anells d’ or per angles d’ella, dos anells en  
Ex 37,4  fust de setim, les quals cobrí de  or, 5 les quals passà per los anells qui  
Ex 37,11  I colze e mig, 11 e cobrí-la de  or pur. E féu a ella orla de or pur tot  
Ex 37,11  la de or pur. E féu a ella orla de  or pur tot entorn, 12 en la qual orla  
Ex 37,12  orla havia corona e cercla tot d’ or [*], tot entorn, de ampla de IIII dits, 
Ex 37,12 sobra aquella havia altra corona d’ or. 13 E féu anells d’or, los quals posà  
Ex 37,13  corona d’or. 13 E féu anells d’ or, los quals posà en los IIII angles a  
Ex 37,15 de setim, e foren totes cubertes de  or. 16 E los vaxells a diversos usos de la 
Ex 37,16  culleres, giradores, tot fou de  or pur [*]. 17 E féu lo canalobra de or  
Ex 37,17  pur [*]. 17 E féu lo canalobra de  or pur [*], de la cana del qual prosaÿen  
Ex 37,22  e de tots los altres eren [*] d’ or net. 23 E féu atressí VII llànties [*]  
Ex 37,23  VII llànties [*] e sos ensensés d’ or net. 24 E pasava lo canalobra ab totes  
Ex 37,24  lo canalobra ab totes ses eynes d’ or net I quintar. 25 E féu un altar a le  
Ex 37,27  corns. 27 E féu axí una corona d’ or tot entorn, e II anells d’or sobra la  
Ex 37,27  d’or tot entorn, e II anells d’ or sobra la corona per cascun llats, per  
Ex 37,28  sethim, e cobrí-les de llata d’ or. 29 E componé l’oli de la untura de  
Ex 38,24  e de lli tortís. 24 E tot l’ or qui fou despès en la obra del santuari  
Ex 39,1  intrada. 39,Tit Capítol XL 1 E de  or, blau e de porpra e de color vermella e 
Ex 39,3  tortís, 3 [*] e tellà †bragues† d’ or, e cusiren-les ab fill qui fos entra  
Ex 39,6  II pedres de unicle encastades en  or, e en elles éran entellats [*] los noms 
Ex 39,8  de obra nobla axí com lo ephot, d’ or, blau e de porpre e de color vermella e 
Ex 39,13  aquestes pedres éran encastades en  or [*]. 14 E havie-hy XII pedres  
Ex 39,15  E feren sobra lo hossen cadenes d’ or net en dobla, 16 e II guanxos qui  
Ex 39,16 II guanxos qui tanien los anells d’ or, e posaren II anells d’or sobra cascun 
Ex 39,16  d’or, e posaren II anells d’ or sobra cascun llats de l’hossen, 17 e  
Ex 39,17 al muscla, e aquí havia un anell d’ or, 18 e de aquell anell partien altres II 
Ex 39,18  anell partien altres II cadenes d’ or, e devallaven per les spatles avall, e  
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Ex 39,23  e lli tortís, 23 e cascavells de  or munde que posaren entra les magranes en 
Ex 39,24  entorn. 24 E los cascavells d’ or e les magranes axí ordonat aportave lo  
Ex 39,29  a Moysèn. 29 E féran una llaune de  or pur a obs de la sagrada †presa†, e  
Ex 39,37  de la lluminària, 37 e la taula d’ or, e l’oli de la untadura, e lo parfum  
Ex 40,24  ordonà. 24 E posà l’altar de l’ or sots lo traginat del testimoni, devant  
Lv 8,9  de aquella pozà la llàmina d’ or consagrade en santificació, axí havia  
Lv 19,34  34 mas sia entra vosaltres  †or† de aquí era nadiu, e amareu aquell  
Ex 3,1  e com ell amanàs son bestiar a la  ora del desert, ell vench en lo munt de  
Ex 28,26  la sumitat de l’hossen, sobra la  ora que apar de l’ephot en la ragió dels  
Ex 28,32  cabès, e entorn serà d’ell com a  ora d’esberch [*] per ço que no’s tranch 
Lv 16,15 del tor, la qual deu espergir en la  †oració† de l’oracla. 16 E perdonarà  
Lv 16,15  deu espergir en la †oració† de l’ oracla. 16 E perdonarà sobre lo santuari  
Ex 28,4 e pali e guonella de lli estreta, e  oral e braguer. E faran vestiments sants a 
Ex 25,18  e posaràs un de cascuna part de l’ oratori, 19 e la un estiga a la un llats,  
Ex 25,20  de lus ales, e que cobren l’ oratori, e la cara de cascun reguort  
Ex 25,20 la cara de cascun reguort devers l’ oratori, e deu esser cuberta la arque. 21  
Ex 40,23  23 e ordonà les llantes en llur  orda, axí com nostre Senyor ordonà. 24 E  
Ex 28,20  pedras seran encastades per  orde en aur. 21 E hauran XII noms [*] en  
Ex 36,13 féu L anells d’or que passecen per  orde per les bagues de les cortines, que  
Lv 17,15  fins al vespra. E per aquest  orde serà fet nèdeu, 16 lo qual si no  
Ex 28,17  d’ampla. 17 E posaràs en ell IIII  órdens de pedres. La primera sarà de  
Ex 9,31 encara nostre Senyor. 31 Lo li e l’ ordi foren farits per ço con l’ordi  
Ex 9,31  l’ordi foren farits per ço con l’ ordi espiguave e lo li ya metia fulles, 32 
Lv 27,16  estimat lo preu: si XXX mesures de  ordi serà sembrada la terra, per XL sicles 
Ex 18,21  hagen en oy avarícia, e de aquells  ordona tribuns e senturions e hòmens de  
Ex 9,5  pertenyia als fills de Ysrael. 5 E  ordonà nostre Senyor lo temps dient: –Demà 
Ex 15,25  les aygües tornaren dolces. E aquí  ordonà los manements e juýs, e aquí aseyà  
Ex 40,23  devers la part de tramuntana, 23 e  ordonà les llantes en llur orda, axí com  
Ex 40,23 en llur orda, axí com nostre Senyor  ordonà. 24 E posà l’altar de l’or sots  
Lv 7,35  del Senyor en lo dia que Moysèn  ordonà a ells en ofici de prevera, 36 que  
Ex 40,21  de tramuntana, fora del vel, 21  ordonada devant los pans de proposició,  
Ex 5,21  ço que vosaltres fets per vostro  ordonament devant Farahó e devant sos  
Lv 27,12 lo qual jutgerà si serà bo o mal, e  ordonarà preu, 13 lo qual preu si dar lo  
Ex 19,12  de Senaý devant tot lo poble. 12 E  ordonaràs tot lo poble entorn e diràs-  
Ex 7,1 Dix Déu a Moysèn: –Vet que yo t’he  ordonat senyor sobra Farahó, e Aron ton  
Ex 39,24 cascavells d’or e les magranes axí  ordonat aportave lo bisba com aministrave  
Lv 1,8  [*] que són tallats seran demunt  ordonats, enperò lo cap e tot ço de dins,  
Ex 8,9  Déu. 9 E dix Moysèn a Farahó: –Tu  ordones mi que yo prech per tu e per tos  
Ex 21,6  le porte [*], e puys forat-li la  orella ab una alena, e serà a ell serf  
Lv 8,23  la sanch de aquell e toquà’n la  orella de Aron destra en la estrema part  
Lv 8,24  e toquà’ls en lo estrem de la  orella e lo polze dret de les mans e dels  
Lv 14,14  e posar-n’ha en l’estrem de la  orella dreta de aquell que deu esser  
Lv 14,17 la mà buydarà sobre l’estrem de la  orella dreta de aquell qui és mundat e  
Lv 14,25 aquell posarà sobra l’estrem de la  orella dreta de aquell qui és mundat e  
Lv 14,28 28 e toquar-n’ha l’estrem de la  orella dreta de aquell e lo polze dret de  
Lv 22,23  23 »Lo bou i la ovella ab la  orella tellada e la coha, voluntàriament  
Ex 35,22  braçaleres e anells d’or e  orelleras e nasals, e tots vaxels d’or,  
Ex 32,2  dix-los Aron: –Aportats-me les  orelleres [*] de les orelles de vostres  
Ex 32,3 -ho axí lo pobbla, e aportaren les  orelleres a Aron. 4 E pres-ho de lurs  
Ex 10,2 en ell, 2 e que tu ho contes en les  orelles dels fills de Yrael. E de totes  
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Ex 17,14  en lo libra, e lliure-lo en les  orelles de Josuè. Yo deliré la memòria de  
Ex 29,20  -n’has sobra lo tendrum de les  orelles [*] de sos fills, en la una de  
Ex 32,2  -me les orelleres [*] de les  orelles de vostres mullers e de vostres  
Lv 5,6  I anyell del folcat o I cabra, e  orerà per ell lo sacerdot e per son  
Lv 16,6 holocaust; 6 e com aporterà lo tor,  orerà per si e per la sua casa. 7 E ferà  
Ex 27,13  anplesa de la cort qui guorda a  orient sia de L colzes, 14 en los quals XV 
Lv 1,16  fora de l’altar, e le plage de  orient, en lo loch on solen gitar les  
Lv 16,14 devant Déu devers lo propisiatori a  orient. 15 »E com haurà deguollat lo  
Ex 25,24  ella alredor, tot entorn en aquell  orla d’or 25 tot entorn faràs un sercla  
Ex 37,11  cobrí-la de or pur. E féu a ella  orla de or pur tot entorn, 12 en la qual  
Ex 37,12 de or pur tot entorn, 12 en la qual  orla havia corona e cercla tot d’or [*],  
Ex 39,21  part contra lo mig, e havia  orla entorn per ço que no s’esquinsàs. 22 
Ex 39,4  colós sots son regiment, 4 e II  orlles ensemps ajustades de cascun llats  
Ex 33,5  e deliré a tu. Ya ara depòs lo teu  ornament per ço que sàpia què face a tu. 6 
Ex 33,6 6 E posaren los fills de Ysrael lur  ornament en lo mont de Horep. 7 E Moysèn  
Lv 21,18  18 ni s’acost al seu servey. Si  orp serà o renquelós, de poquesa o asent  
Lv 22,22  màcula no serà en ell. 22 Si serà  orp, si haurà trencat res, si haurà nafra  
Ex 12,46 d’equell defora, ne no trenquarets  os de aquell. 47 »Tota la coŀlació dels  
Lv 3,9  e la coha complida endret de l’ os, 10 ab los ronyons e ab lo grex que  
Ex 13,19  de Agipte. 19 E pres Moysèn la  ossa de Josep ab si, per ço com ell  
Ex 13,19  vós, portats-vos-en la mia  ossa ab vós.» 20 E mogueren-se de Sachot 
Ex 23,21 loch que t’apella. 21 Guarde ell e  ou la sua veu, e no’t vulles contendra ab 
Ex 13,13 al primer nat de l’aze muderàs per  ovella si no’l resembràs [*] per preu. 14 
Ex 22,1  Capítol XXIII 1 E si algú enblerà  ovella o bou e l’auciurà o’l vendrà,  
Ex 22,1  sinch bous, e IIII ovelles per una  ovella. 2 E si serà sobreprès lo lladre en 
Ex 22,4 haurà anblat [*], o sia bou o aze o  ovella, restetuesqua-ho en doble. 5 E si 
Ex 22,9 culpa, axí en bou com en aze com en  ovella o en vestiments, sobra qualque cosa 
Ex 22,10  comenerà a son proïsma aze o bou o  ovella e tota bèstia a guardar, e morrà e  
Ex 34,20  primer nat de l’aze rahembràs per  ovella, e si no darà lo preu per aquell,  
Lv 4,32  a sacrificar per peccat, la  ovella que aportarà sia nàdea, 33 e pos la 
Lv 14,10  VIIIè prenga II anyells nàdeus e I  ovella d’un ayn sens taque e III deenes  
Lv 17,3  fills de Ysrael que alcia bou o  ovella o cabra, en la albergada o fora la  
Lv 22,23  la ara del Senyor. 23 »Lo bou i la  ovella ab la orella tellada e la coha,  
Lv 22,27 lo Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou o  ovella o cabra, com serà engendrade, per  
Lv 22,28  al Senyor; 28 e aquella vaque o  ovella no serà sacrificade en un dia ab  
Lv 27,26  ni votar: vulles bou, vulles  ovella, serà del Senyor. 27 La qual cosa  
Ex 2,17 e defançà les infantes e abeurà les  ovelles. 18 E com elles foren tornades a  
Ex 2,19  pohà a nós aygua e abeurà nostres  ovelles. 20 E ell los dix: –Aon és aquell  
Ex 3,1  III 1 E Moysès gordava e pexia les  ovelles de Ytró son sogra, sacerdot de  
Ex 9,3  sobre [*] los bous e les  ovelles.” 4 E féu Déu grans maravelles  
Ex 10,9  nostres infans irem, e ab nostres  ovelles e ab nostros bous e ab tot nostre  
Ex 10,24  al Senyor Déu vostre, mas vostres  ovelles e vostros arnès romanguen, e  
Ex 12,5  pendrets ell dels moltons e de les  ovelles. 6 E servats-los entrò al XIIII  
Ex 12,32  axí com havets dit. 32 Vostres  ovelles e vostres bous prenets, axí com  
Ex 12,38 e mesclaye gran qui pujà ab ells, e  ovelles e bous e bèsties [*]. 39 E  
Ex 13,12  qui són primer nats en les tues  ovelles, en qualquequal hauràs mascle  
Ex 20,24  sacrificis pasificables, e vostres  ovelles e vostros bous en tot loch en lo  
Ex 22,1  pach per un bou sinch bous, e IIII  ovelles per una ovella. 2 E si serà  
Ex 22,30  a mi, 30 e de tos bous e de tes  ovelles faràs semblantment: VII dies serà  
Ex 34,3  no sia vist ab tu en lo munt, ne  ovelles ne bous no pasturen en aquell, ni  
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Ex 34,19  los animals, axí de bous con de  ovelles serà meu. 20 E lo primer nat de l’ 
Lv 1,2  de les bèsties, dels bous e de les  ovelles sacrificarets vostres sacrificis.  
Lv 1,10  a nostra Senyor. 10 »E si de les  ovelles és son sacrifici, e de moltons e  
Lv 3,6  6 »E si la llur oferta serà de  ovelles e la deguolladura serà per  
Lv 7,23  Ysrael. »Lo sèu dels bous e de les  ovelles e de les cabres no manyarets; 24  
Lv 22,19  sens màcula serà dels bous o de  ovelles o de cabres; 20 si màcula haurà,  
Lv 22,21  presentant axí de bous com de  ovelles, sens màcula la presentarà que  
Lv 27,32  32 Tots los delmes dels bous e de  ovelles e de cabra que sots la verga de  
Ex 1,13  13 E los agepcians hagueren en  oy los fills de Yraell, e opromien-los e 
Ex 18,21 los quals sia veritat, que hagen en  oy avarícia, e de aquells ordona tribuns e 
Ex 20,5  quarte generació de aquels qui han  oy a mi, 6 e fas misericòrdia en millés,  
Lv 19,17  Yo sóm lo Senyor. 17 »Ne hauràs en  oy a ton frara en lo teu cor, mas  
Lv 26,17  sereu en aquells qui us an en  oy, e fogireu nengú no persiguent a  
Ex 2,24  nostro Senyor per lur servey. 24 E  oý Déu lo lur gemeguament e remembrà’s de 
Ex 3,7 aflicció del meu pobla en Agipta, e  oý la lur clamor per rahó de la duresa de  
Ex 7,13 E fo enduraÿt lo cor de Faraó, e no  oý aquells, axí com havia dit Déu. 14 E  
Ex 7,22  enduraÿt lo cor de Farahó e no l’ oý, axí com havia menat nostre Senyor. 23  
Ex 8,15  rapòs; fo agreuyat en son cor e no  oý aquells, axí com havia dit [*]. 16 E  
Ex 8,19 E fo enduraït lo cor de Farahó e no  oý ells, axí com havia dit Déu a Moysèn.  
Ex 9,12  Déu endurahí lo cor de Farahó e no  oý ells, axí com havia dit Déu a Moysèn.  
Ex 16,7 la glòria de nostre Senyor, cor ell  oý lo vostro mermurament contre lo Senyor. 
Ex 18,1  18,Tit Capítol XIX 1 E com  oý Jetró sacerdot de Median, sogre de  
Ex 18,24  son lloch en pau. 24 E com Moysèn  oý açò, ell féu tot ço que ell li  
Ex 32,5  de terra de Agipta! 5 E con Aron  oý açò, adificà altar devant ell, e alçà  
Ex 32,17  de la mà de nostra Senyor. 17 E  oý Jozuè lo brogit del pobla, e dix a  
Ex 33,4  no destrovís tu en la via. 4 E  oý lo pobla la peraula mala aquesta, e  
Lv 5,1  e serà testimoni que ell ho  oý o hu viu o hu fou consent, si no ho  
Lv 10,3  lo poble seré glorificat. E com ho  oý Aron, callà. 4 E apellà Moysèn Misael e 
Lv 10,20 devant los ulls de Déu. 20 E com ho  oý Moysèn, raebé la satisfacció. 11,Tit  
Ex 20,18  ohí les veus e veya los lamps e  oÿa les veus de la botzina e veya lo munt  
Ex 19,16  sobre lo munt cobrint aquell. E fo  oÿde veu gran de botzines per esmayar, e  
Ex 16,8  pa en sadollament, per ço car ha  oÿdes vostres mermuracions; en los quals  
Ex 19,16  dia en lo matí, ells comensaren  oyr trons e llamps, e la qualige era sobre 
Ex 20,19  a Moysèn: Parle tu ab Déu, e  oyr-t’hem. No parle Déu ab nós per ço  
Ex 6,30  en llavis no sircuncizos. ¿Com ma  oyrà Farahó? 7,Tit  1 Dix Déu a Moysèn:  
Ex 11,9  Senyor a Moysèn: –Farahó no us  oyrà, per molts de senyals que facen en la 
Lv 5,1 V 1 »E si ànima peccadora peccarà e  oyrà la veu de sagrament e serà testimoni  
Ex 4,1  Moysèn e dix: –No creuran a mi ne  oyran le mia veu, e diran: “No aparech a  
Ex 4,8  –E serà si no creuran a tu e no t’ oyran per lo senyal primer, creuran la tua 
Ex 4,9 no’t creuran per los II senyals ne  oyran la tua veu, prin de la aygua del  
Ex 15,26  aquí aseyà a ells 26 e dix: –Si tu  oyràs la veu de ton Senyor, ton Déu, e  
Ex 19,5  e fiu venir vós a mi. 5 Si are  oyrets la mia veu e guarderets la mia  
Ex 22,27  ’s dorme; e si’s clamave a mi yo  oyria aquell, cor yo sóm misericordiós. 28 
Ex 16,9  devant lo Senyor, cor ell ha  oÿt lo vostro mermurament.” 10 E dementra  
Ex 6,5 foren peragrins e estranys. 5 Yo he  oÿts los gemegaments dels fills de Yraell, 
Ex 6,22  e Neb e Sacrí. 22 E los fills de  Ozibel foren: Missael [*]. 23 E pres Aron  
Lv 10,4  Misael e Ethelsafans, fills de  Ozibel, avoncle de Aron, e dix a ells:  
Ex 2,20  Apallats-lo per ço que manuch lo  pa ab nós. 21 E apellaren-lo. E jurà  
Ex 13,3  aquest loch per ço que no mengets  pa llevat. 4 Vuy axirets ab mes nou de la  
Ex 16,3  les olles de les carns e menyàvem  pa en sadollament. Per què has menats nós  
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Ex 16,4  a Moysèn: –Vet que yo plouré a vós  pa del cel, e axirà lo poble e colir-n’ 
Ex 16,8  lo vespra carn a menyar, e al matí  pa en sadollament, per ço car ha oÿdes  
Ex 16,15  Dix-los Moysèn: –Aquest és lo  pa que us dóna lo Senyor per menyar. 16  
Ex 16,32  generacions per ço que coneguen lo  pa que fiu menyar a vós en lo desert com  
Ex 18,12 vells de Ysrael per ço que menyasen  pa ab ell devant nostre Senyor. 13 E’n l’ 
Ex 23,15  15 E guorderets la festa del  pa alís; VII dies menyarets alís, axí com  
Ex 25,30 pur. 30 E posaràs sobre l’altar lo  pa de proposició devant mi tostemps. 31 »E 
Ex 29,2  un vadell e II moltons nàdeus, 2 e  pa alís e crespel en què no hage llevat,  
Ex 29,23  de consagració, 23 e una torta de  pa, e una fogace untade d’oli, e una  
Ex 34,28  XL dies e XL nits, que no menyà  pa ni bagué aygua, e escriví en les taules 
Ex 39,35  e la taula e totes ses eynes e lo  pa de proposició, 36 e lo canalobra e les  
Lv 8,2  e dos moltons e un canestell de  pa alís, 3 e ajustaràs tot lo pobla a le  
Lv 8,26 dreta. 26 E pres de la sistella del  pa alís qui era devant nostre Senyor; pa  
Lv 8,26  alís qui era devant nostre Senyor;  pa meyns de llevat e una besteza a manera  
Lv 21,17  qui haurà màcula, no presenta  pa al seu Déu 18 ni s’acost al seu  
Lv 24,7  ells perfum molt pur perquè sia  pa en ramenbrament de la oferació del  
Lv 26,5  al samenter, e mengereu vòstron  pa en sadollament, e sens pahor habitareu  
Lv 26,26  hauré trenquat lo bastó de vòstron  pa, axí que X dones quoguessen en un forn  
Lv 23,14  vi, la quarta part de I [*]. 14  »Pa ni farina no mengereu de les messes  
Ex 21,34  o aze, 34 lo senyor de la sisterna  pach lo preu de la bèstia que hy serà  
Ex 22,1  o bou e l’auciurà o’l vendrà,  pach per un bou sinch bous, e IIII ovelles 
Lv 9,18  lo bou e l’ariet en sacrifici  pacificabla del pobla, e ofariren e  
Lv 7,18 terç dia de les carns del sacrifici  pacificable, rebuyade serà sa oferta e no  
Lv 7,37  e per consagració e per sacrificis  pacificables, 38 les quals mès nostro  
Lv 25,24  la regió de vostre poceció sots  pacta de restetuhació serà venuda. 25 »Si  
Lv 26,9 sareu montiplicats e fermaré lo meu  pacta ab vosaltres; 10 mengereu les coses  
Lv 26,15  són per mi, e anullareu lo meu  pacta, 16 yo de sert aquestes coses faré a 
Lv 26,25  vengedora de la mia amistanse o  pacte. E com haureu acorriment en les  
Lv 26,42 ramenbrar-m’he de la amistansa e  pacte que fermí ab Jacob e Isach e de  
Lv 26,44 destroÿts e que fos trenquat lo meu  pacte ab ells, car yo sóm lo Senyor Déu de 
Ex 9,19  serà mort per lo cayiment de la  padruscada.” 20 †E ell tremet per† la  
Ex 9,22 tua mà devers lo cel per ço que sia  padruscade en tota la universa terra de  
Ex 9,29  Senyor, e cessaran los trons e la  padruscade, per ço que sàpies que del  
Ex 9,33  Senyor, e sessaren los trons e la  padruscade, axí que no caygué pluge sobra  
Ex 9,34  34 E viu Farahó que la pluya e la  padruscade era sessada e los trons, anadí  
Ex 10,5  e menyaran tot so que és [*] a le  padruscade, e rauran tots los arbres que  
Ex 10,15  dels arbres e tot ço [*] que a le  padruscade era romàs, en los arbres e en  
Lv 6,21  lo vespra. 21 La qual fragiran en  paella ab oli, e oferran aquella calent en 
Lv 7,9 tot ço que serà cuyt en casola o en  paella, serà del sacerdot qui ho ofer; 10  
Ex 28,38  ço que nostre Senyor sa tenga per  paguat d’ell. 39 »E estrènyer-s’ha sa  
Ex 15,16  tremolaren; 16 espaventament e  pahor vench sobre ells en la grenesa del  
Lv 26,5  vòstron pa en sadollament, e sens  pahor habitareu en vostra terra; 6 daré  
Lv 26,36  que de vosaltres romandran donaran  pahor en los coratges d’ells en les  
Ex 12,48 de Ysrael faheren açò, 48 e si algú  palagrí voldrà passar ab vós en companyia  
Ex 12,49  matexa ley serà al nadiu e al  palagrí e a l’habitant entre vós. 50 E  
Ex 18,3  Guersson dient [*]: «Estrany fuy e  palagrí en la terra aliena», 4 e l’altra  
Lv 24,22 sia entra vosaltres, vulles que sia  palagrí o de son proïsma qui haurà peccat, 
Lv 25,6  e esclaves, e al llogater teu e al  palagrí qui habita ab tu; 7 a les bísties  
Lv 25,47  la mà de l’estranger e del  palagrí, e, vengut a meyns, vendrà’s ton  
Ex 12,45  circunzisos, e axí’n menyaran. 45  »Palagrí ne llogater no manuch d’ell. 46  
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Ex 23,12  los fills de ta serventa e tos  palagrins o estrayns. 13 »Tot ço que he  
Lv 23,22  no les cullireu; als pobres e  palagrins les llexareu aquelles. Yo sóm lo 
Ex 27,16 pilars. 15 [*] 16 En la antrade del  palau o de la cort haurà la cortina XX  
Ex 27,18 a fonaments, seran d’eram. 18 E lo  palau haurà de longueza C colzes, e de  
Ex 40,31  Senyor. 31 E fonch dressat lo  palau entorn del tabernacla, e l’altar  
Ex 22,21  Déu. 21 »E no contristaràs lo  palegrí ni no l’afligiràs, cor fust  
Ex 22,21  ni no l’afligiràs, cor fust  palegrí en terra de Agipte. 22 »No nouràs  
Lv 25,35  rebràs aquell axí com estranger e  palegrí e viurà ab tu, 36 no prengues  
Lv 25,45  són 45 e dels estrangers qui van  palegrinant entra vosaltres o de aquells  
Ex 23,9  dels justs. 9 »No faces trists los  palegrins, [*] en terra de Agipte. 10 »Per 
Lv 19,10 ’ls colliràs, mas als pobres e als  palegrins los llexaràs cullir. Yo sóm lo  
Ex 23,31  de la Mar Roja entrò a le mar dels  palestins, e del desert entrò al flum. E  
Ex 28,4  que faran: hosen e efot, e  pali e guonella de lli estreta, e oral e  
Ex 29,5  a saber, la guonella del lli e lo  pali de l’ephot e l’hossen, †e adobaràs  
Ex 39,22  22 E faéran sobre los talabans del  pali magranes de blau e de porpre e de  
Lv 8,7  lli e lo braguer, e vestí a ell lo  pali e demunt li donà lo ephot, 8 e senyí  
Ex 1,14  fer rayolles de brach mesclat ab  palla, e ab tot servey en lo camp e en  
Ex 5,7  7 –D’equí avant no donets gens de  palla al poble per mesclar-la ab lo  
Ex 5,10  –Axí ha dit Faraó: que no do a vós  palla. 11 Anats e collits-ne en qualque  
Ex 5,12  de Agipta per ço que cullicen la  palla del rostoll. 13 E los sobreposats de 
Ex 5,13  com solíets com hom vos donave la  palla! 14 E foren, los fills de Yraell que 
Ex 5,18  18 Anats, donques, e obrats, cor  palla no serà donade a vós, e retets  
Ex 15,7 yra, la qual devorà ells axí com a  palla, 8 e en l’esperyt de la tua furor  
Ex 5,16  contra nós, qui som tos serfs? 16  Palla no és donade a nós, e la obra nos és 
Ex 28,16  ell codrat en dobla, e haurà I  palm de llonch e altre palm d’ampla. 17 E 
Ex 28,16  e haurà I palm de llonch e altre  palm d’ampla. 17 E posaràs en ell IIII  
Ex 39,9 fo quodrat e dopla, de mesura de un  palm, 10 e posà en IIII tires pedres  
Lv 9,17  -li preentalla e omplí sa  palma d’ella e féu-na perfum sobra la  
Lv 23,40  de arbre molt bell, e brots del  palmer, e rams de arbre spes de fulla, e  
Ex 15,27  on ha XII fonts de aygües e LXX  palmes, e posaren aquí sobre les aygües.  
Lv 11,27  ensutzat. 27 E qui anirà sobre ses  palmes de tots los animals qui van ab IIII 
Ex 10,21  terra de Agipte, ten fosques que a  palpar [*]. 22 E stès Moysèn [*] vers lo  
Lv 11,19 segons llurs genus, e pupuda e rata  panada. 20 »E totes volataries anant sobra 
Ex 13,17 dret pasatge, que per ventura no’s  panadís Farahó si’ls vaés, e que no’s  
Lv 5,5  e aprés entendrà la arrada, 5 face  panetència per lo peccat: 6 ofira I anyell 
Ex 12,39  tregueren de Agipte e faeren-ne  pans alizos, los quals cogueren sots  
Ex 16,12  e al matí serets sedollats de  pans, e sabrets que yo són lo Senyor Déu  
Ex 23,25  vostre, per ço que yo benaesca tos  pans e tes aygües, e que lleu la iniquitat 
Ex 29,32  menyaran Aron e sos fills, e los  pans qui són en lo canestell en lo  
Ex 29,34  de les carns consagrades e dels  pans entrò al matí, cremaràs lo romanent  
Ex 35,13 ses perxes e totes les eynes, e los  pans de proposició, 14 e lo canelobra de  
Ex 40,21  del vel, 21 ordonada devant los  pans de proposició, axí com nostre Senyor  
Lv 2,4  sacrifici cuyt en lo forn, axí con  pans de sèmola, ço és a saber, menys de  
Lv 7,12  per acostament de gràcia, ofiren  pans sens llevat salguats d’oli, e  
Lv 7,13  ab oli per agual mesclament, 13 e  pans llevats sacrificarà ab lo sacrifici  
Lv 8,31  aquell e menyats-les aquí, e los  pans de consagració menyats, los quals són 
Lv 8,32  açò que romandrà de la carn e dels  pans, sia cremat a foch. 33 [*] de la  
Lv 21,6  car los perfums del Senyor e los  pans del seu Déu praséntan, e per tant  
Lv 21,8  santificat és al Déu seu 8 e los  pans del sacrifici prasenta. Sia, donchs,  
Lv 21,21  a presentar víctima al Senyor, ni  pans al seu Déu. 22 Car mengerà tan  
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Lv 21,22  22 Car mengerà tan solament dels  pans qui són en lo santuari, 23 axí  
Lv 22,25  mà de l’estranger no presentareu  pans al Déu vostro ni nenguna cosa que  
Lv 23,6  lo XVè dia del dit mes, festa dels  pans alizos del Senyor és; per VII dies  
Lv 23,6  alizos del Senyor és; per VII dies  pans alizos mengereu. 7 Lo dia primer serà 
Lv 23,17 17 de totes habitacions vostres: II  pans de promeyes de II delmes de sèmola  
Lv 23,18  al Senyor. 18 E presentareu ab  pans VII anyells sence màcula d’un ayn e  
Lv 23,20 haurà llevat aquells lo sacerdot ab  pans de promícies devant lo Senyor, daran  
Lv 24,5 sert sèmola e couràs de aquella XII  pans que cadescú haurà II delmes, 6 dels  
Lv 26,26  X dones quoguessen en un forn los  pans e retran aquells a pes, e mengereu e  
Ex 26,6 junyiràs les cortines cade una a sa  par, e axí serà’n feta una tenda. 7 »E  
Ex 36,29  e la una banda feya ajustar a sa  par, e axí ho féu de cascuna part per los  
Ex 2,16 picas per abeurar lo bestiar de lur  para. 17 E sobrevengueren los pastors e  
Ex 2,18 E com elles foren tornades a Ragel,  para lur, ell los dix: –Per què us sou  
Ex 2,22  Eliètzer dient: «Lo Déu de mon  para és mon ajudador e desliurà a mi de la 
Ex 18,4  nom Aliàtzer, e dix: «Déu de mon  para, tu est mon ajudedor e’m desliurest  
Ex 21,15  ço que muyra. 15 E qui ferrà son  para o se mara, de mort muyra. 16 E qui  
Ex 22,17  pendrà-la per muller. 17 E si lo  para d’ella no le hy volrà donar per  
Lv 6,22 en l’altar per lo sacerdot qui del  para per dret succeyrà, 23 e tot sacrifici 
Lv 16,32  axí com a secerdot per son  para; e aporterà vestedura de lli e  
Lv 18,7 sóm lo Senyor. 7 »La llegeza de ton  para ne la llegeza de ta mara no  
Lv 18,8  8 »La llegeza de la muller de ton  para no descobriràs, car llegeza de ton  
Lv 18,9 »La legeza de ta germana de part de  para o de part de mara, la qual en casa o  
Lv 18,11  de la filla de la muller de ton  para, la qual ha engendrade ton para i és  
Lv 18,11 ton para, la qual ha engendrade ton  para i és ta germana, no la descobriràs.  
Lv 19,3  vostre: 3 »Cadescú la mara e son  para tema. »Los meus disaptes guordau. Yo  
Lv 20,9  a vosaltres. 9 »Qui maleyrà son  para e sa mara, de mort morrà. Qui lo para 
Lv 20,9  e sa mara, de mort morrà. Qui lo  para e la mara maleyrà, la sanch d’él sia 
Lv 20,11  e descobrirà la verguonya de son  para, de mort múyran abdosos; la sanch d’ 
Lv 20,17  pendrà sa germana, filla de son  para o filla de sa mara, e veurà la sua  
Lv 20,19 19 »La llegesa de ta tia de part de  para ni de part de mara no descobriràs.  
Lv 20,20  participarà ab la muller de son  para o ab la muller de son oncla e haurà  
Lv 21,11 intrarà en nenguna manera; sobra lo  para de sert seu ni mara no s’ensutzarà;  
Lv 22,13  tornada serà a le case de son  para axí com de poquesa solia astar, serà  
Lv 22,13 serà provaÿde de les viandes de son  para. Nengú astranger no ha llibertat de  
Lv 25,49  reembrà, 49 o son oncla de part de  para o de part de mara, e son cozí acostat 
Ex 2,22 fill, lo qual apellà Guarson dient:  «Paragrí fuy en terra stranya.» E puys  
Ex 8,13  13 E féu nostre Senyor segons la  paraula de Moysèn, e foren mortes les  
Ex 16,16 Senyor per menyar. 16 Aquesta és la  paraula la qual menà nostre Senyor: Culla  
Ex 16,32  32 E dix Moysèn: –Aquesta és la  paraula la qual mana Déu: “Umplits un  
Ex 32,28  féran los fills de Lleví segons la  paraula de Moysèn, e ociéran en aquell dia 
Lv 5,4  e en aquell jurament afermarà sa  paraula oblidadement e aprés entendrà la  
Lv 8,5 [*] defora, 5 e dix: –Aquesta és la  paraula que nostre Senyor manà fer. 6 E  
Lv 9,6  Déu, 6 dix Moysèn: –Aqueste és la  paraula que manà nostre Senyor: farets e  
Ex 4,15  15 Tu parle ab ell e posa la mia  paraule en la bocha de aquell, e yo saré  
Ex 9,21  21 e aquells qui menysprasaren la  paraule de nostre Senyor Déu llexaren lurs 
Ex 14,12  de Agipte? 12 ¿No és aquesta la  paraule que nós te díem en Agipte dient:  
Ex 17,1  per les sues albergades, segons la  paraule de Déu, e posaren en Rabidim, en  
Ex 18,19  19 Per la qual cosa, ojes la mia  paraule e prin mon consell, e serà Déu ab  
Ex 4,28  28 E racomtà-li Moysèn totes les  paraules del Senyor per les quals tramatia 
Ex 4,30  30 E dix-los Aron totes les  paraules que nostre Senyor havia perlades  
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Ex 7,2 ton perler. 2 Tu perlaràs totes les  paraules que yo man a tu, e Aron ton frara 
Ex 18,7  e besà-lo e saludaren-se ab  paraules pasificables. E com foren intrats 
Ex 19,6  e gent sante.” Aquestes són les  paraules que perlaràs als fills de Ysrael. 
Ex 20,1 Capítol XXI 1 E perlà Déu totes les  paraules aquestes e dix: 2 –Yo són lo  
Ex 24,3 lo poble tots a una veu: –Totes les  paraules que nostre Senyor ha perlades  
Lv 20,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Aquestes  paraules diràs als fills de Ysrael: »[*] e 
Lv 14,7  sia porgat, e puixs llex anar lo  pardal viu que se’n vol al camp. 8 »E com 
Lv 14,50  50 E com haurà deguollat la un  pardal en un test sobra aygües vives, 51  
Lv 14,52  aquella axí ab la sanch del  pardal com en les aygües vives, e ab lo  
Lv 14,52  com en les aygües vives, e ab lo  pardal viu e ab lo fust e ab la grana e ab 
Lv 14,53  53 E com haurà llexat anar lo  pardal volar al camp delliura, adorerà per 
Lv 14,4  serà purificat que ofira per si II  pardals vius los quals són lleguts de  
Lv 14,49  purificació de aquella prengua II  pardals e fust de sedra e grana e hysop.  
Ex 29,36  oferràs per sengles dies a lurs  pardonaments, e mundaràs l’altar com  
Lv 4,31  e preguerà per aquell e serà-li  pardonat. 32 »E si lo moltó aportaran a  
Ex 15,2 Déu, e yo glorificaré lo Déu de mon  pare, e yo axalsaré ell. 3 Nostre Senyor  
Ex 20,12  e’l sentifichà. 12 »Honreràs ton  pare e ta mare per ço que visques  
Lv 18,8  no descobriràs, car llegeza de ton  pare és. 9 »La legeza de ta germana de  
Lv 21,2  e propinqües, ço és a saber, sobre  pare e mara e fill e filla, germà de sert  
Lv 5,8  de la part de la serviu axí que li  paregua lo coll enaxí que no li sia  
Lv 20,20  descubert la sua verguonya e de sa  parentat, portaran abdosos lo seu peccat;  
Ex 6,15  e Esrom [*]. 15 Aquests són los  parentats de Rubèn. E los fills de Simeon  
Ex 6,15  de la cananeha. Aquests són los  parentats de Simeon. 16 E aquests són los  
Ex 6,24 Halcanà e Abisab. E aquests són los  parentats de Cariatiarim. 25 E Alatzar,  
Ex 6,25 de les companyes dels llevins e lus  parentats. 26 Aquest és Aron e Moysèn, als 
Lv 25,49 part de mara, e son cozí acostat de  parentiu; e si ell se porà rembra, fer-  
Ex 3,6  és. 6 E dix: –Yo sóm lo Déu de tos  pares, Déu de Abram e lo Déu de Ysach e lo 
Ex 3,13  e diré a ells: “Lo Déu de vostres  pares ma tremat a vós”; e si dien a mi:  
Ex 3,15  Yraell: “Lo Senyor Déu de vostres  pares ma tremat a vós, Déu de Abram e de  
Ex 3,16 e digues a ells: “Lo Déu de vostres  pares aparech a mi, lo Déu de Abram, lo  
Ex 4,5  que crèguan que aparech Déu de tos  pares, Abram, Ysach e Jacob. 6 E dix-li  
Ex 10,6  tant que més no’n véran los  pares teus ne los pares de ells, del dia  
Ex 10,6  no’n véran los pares teus ne los  pares de ells, del dia de lur esser sobra  
Ex 13,5  gebuseus, los quals jurà a vostres  pares que’ls donaria aquí terra fluent de 
Ex 13,11 cananeus, segons que ha jurat a tos  pares que donarà aquella a tu, 12  
Ex 20,5  qui vesit les iniquitats dels  pares en los fills en la terce e en la  
Ex 34,7  qui rrets les iniquitats dels  pares en los fills e sobra fills de fills  
Lv 25,41  le sua generació e posseció de sos  pares, 42 car mos esclaus són, yo’ls he  
Lv 26,39 anemichs, e per los peccats de lurs  pares e seus seran aflagits, 40 entrò que  
Lv 14,37  o vermella e la lur visió dejús la  paret, 38 axirà lo prevera de la casa e  
Ex 37,26  tot de aur net, son terrat e ses  parets tot entorn e sos corns. 27 E féu  
Lv 5,9  e escamp de la sanch de aquell les  parets de l’altar, e ço que de la sanch  
Lv 14,37  la llepra. 37 E con veurà en les  parets d’equella la plaga verda o  
Lv 14,43 les pedres ne seran ramogudes e les  parets saran rases e altra crosta hi serà  
Lv 14,44  llepra hi serà ratornada e per les  parets són escampades màcules, la llepra  
Ex 39,37  or, e l’oli de la untadura, e lo  parfum de la tamiama, 38 e lo cubertor del 
Ex 2,2  matexa casa, 2 la qual consabé e  parí un fill. E véran ell molt bell, e  
Ex 6,23  Eminadap, sor de Anasaon, la qual  parí a ell Nadap e Buy e Alazar e Thamar.  
Ex 6,25  de les filles de Putiel, la qual  parí a ell Fineàs. E aquests són prínceps  
Ex 9,4  dels agipcians, axí que no  parí res d’ellò que pertenyia als fills  
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Ex 9,6  animals dels fills de Ysrael no’n  parí nengú. 7 E tremès Farahó si era mort  
Ex 12,15 vostres cases, e aquella ànima serà  paride de Ysrael qui menyarà llevat, del  
Ex 1,16 infants a les juÿes en temps de lur  parir, si serà l’infant mascla ociets-  
Lv 26,38 als anemichs contrestar no porà. 38  Parireu entra les gens, e la terra  
Ex 19,21  veura al Senyor, e que per açò no  parís d’ells la meyor part, 22 e no lex  
Ex 6,11  Déu a Moysèn dient: 11 –Entre e  parla a Farahó, rey de Egipta, que  
Ex 8,16  dit [*]. 16 E dix Déu a Moysèn:  –Parla a Aron e digues-li: “Stin la tua  
Ex 25,2  nostro Senyor a Moysèn dient: 2  –Parla als fills de Ysrael que aporten a  
Ex 31,13  Senyor a Moysèn e dix-li: 13  –Parla als fills de Ysrael e digues a  
Ex 33,5  5 E dix nostre Senyor a Moysèn:  –Parla als fills de Ysrael. Digues-los  
Lv 1,2  tabernacla del testimoni e dix: 2  –Parla als fills de Ysrael e digues a  
Lv 4,2  1 E parlà Déu a Moysèn e dix: 2  –Parla als fills de Ysrael: »Ànima com  
Lv 6,25  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 25  –Parla a Aron e a sos fills: Aquesta és la 
Lv 7,23  nostre Senyor a Moysèn dient: 23  –Parla als fills de Ysrael. »Lo sèu dels  
Lv 7,29  nostro Senyor a Moysèn dient: 29  –Parla als fills de Ysrael: »Qui ofer  
Lv 12,2 XII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  –Parla als fills de Ysrael e digues a  
Lv 16,2 moriren. 2 Manà Déu a Moysèn e dix:  –Parla a Aron ton frare que no entra null  
Lv 17,2  1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  –Parla a Aron e a sos fills e a tots los  
Lv 18,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Parla als fills de Ysrael. Diràs a ells:  
Lv 19,2 E perlà lo Senyor a Moysèn dient: 2  –Parla als fills de Ysrael e a tota la  
Lv 21,1  1 Dix de sert lo Senyor a Moysèn:  –Parla als sacerdots fills de Aron e  
Lv 22,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Parla a Aron e als fills d’él que’s  
Lv 22,18  Perlà lo Senyor a Moysèn dient: 18  –Parla a Aron e a sos fills e a tots los  
Lv 23,2 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2  –Parla als fills de Ysrael. Diràs a ells:  
Lv 23,10  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 10  –Parla als fills d’Israel. Diràs a ells:  
Lv 23,24  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 24  –Parla als fills de Ysrael: »En lo mes  
Lv 23,34  nostro Senyor a Moysèn dient: 34  –Parla als fills de Ysrael: Del quinsèn  
Lv 25,2 Moysèn en lo mont de Sinaý dient: 2  –Parla als fills de Ysrael e diràs a ells: 
Lv 27,2 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2  –Parla als fills de Ysrael e diràs a ells: 
Ex 6,2  gitaré ells de la terra sua. 2 E  parlà nostro Senyor a Moysèn dient: –Yo  
Ex 6,29  terra de Agipta. Capítol VII 29 E  parlà Déu a Moysèn dient: –Yo sóm lo  
Ex 13,1 sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 14,1  lo poble. 14,Tit Capítol XIIII 1 E  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parle als  
Ex 25,1  e XL nits. 25,Tit Capítol XXVI 1 E  parlà nostro Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 30,11 dels sants és a nostro Senyor. 11 E  parlà nostra Senyor a Moysèn dient: 12  
Ex 30,17 perdonar sobra vostres ànimes. 17 E  parlà nostro Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu 
Ex 30,22  a se samensa per successions. 22 E  parlà nostra Senyor a Moysèn 23 dient:  
Ex 31,12  coses que yo mane a tu faran. 12 E  parlà nostra Senyor a Moysèn e dix-li:  
Ex 32,7  e llevaren-sa a juguar. 7 E  parlà nostro Senyor a Moysèn e dix: –Vé,  
Ex 32,30 a vós benadicció. 30 E en altra dia  parlà Moysèn al pobla: –Vosaltres peccàs  
Ex 33,1  Aron. 33,Tit Capítol XXXIIII 1 E  parlà nostra Senyor a Moysèn dient: –Vé,  
Ex 40,1  Senyor. Ex 40,Tit Capítol XLI 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2 –En  
Lv 1,1  Capítol primer 1 E apellà Moysèn e  parlà a ell nostre Senyor del tabernacla  
Lv 4,1  l’altar. 4,Tit Capítol IIII 1 E  parlà Déu a Moysèn e dix: 2 –Parla als  
Lv 5,14  del prevera per prasantalla. 14 E  parlà Déu a Moysèn dient: 15 –Ànima con  
Lv 6,8  cosa que peccà. Capítol VI 8 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana a  
Lv 6,19  aquella seran santificats. 19 E  parlà [*] Moysèn e dix: 20 –Aquesta és la  
Lv 6,24  e nagú no manuch d’equell. 24 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 25 –Parla  
Lv 7,22  serà tallat dels seus pobles. 22 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 23  
Lv 7,28  perirà dels seus pobbles. 28 E  parlà nostro Senyor a Moysèn dient: 29  
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Lv 8,1  de Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 10,3  dix Moysèn a Aron: –Açò és açò que  parlà nostre Senyor: Yo seré santificat  
Lv 10,6  defora axí com los fo menat. 6 E  parlà Moysèn a Aron e a Eleatzar e a  
Lv 10,12  Déu a ells per mà de Moysèn 12 E  parlà Moysèn a Aron, e a Eleatzar e a  
Lv 12,1  lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla als  
Lv 13,1  mundade. 13,Tit Capítol XIII 1 E  parlà Déu a Moysèn e a Aron dient: 2 –Home 
Lv 14,1 comdepnar. 14,Tit Capítol XIIII 1 E  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Aquesta és la 
Lv 15,1  o inmunde. 15,Tit Capítol XV 1 E  parlà Déu a Moysèn e a Aron dient: 2  
Lv 16,1  ab elles. 16,Tit Capítol XVI 1 E  parlà Déu a Moysèn aprés la mort d’  
Lv 17,1  a Moysèn. 17,Tit Capítol XVII 1 E  parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron  
Lv 20,1  lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 22,1  manades. 22,Tit Capítol XXII 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 22,26  nenguna cosa no li pendreu. 26 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou o  
Lv 23,1 lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  
Lv 23,9  obra de servir no fareu. 9 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 10 –Parla  
Lv 23,23  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 23 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 24 –Parla  
Lv 23,26  holocaust al Senyor. 26 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 27 –Lo dia 
Lv 23,33  los disaptes vostres. 33 E  parlà nostro Senyor a Moysèn dient: 34  
Lv 24,1  Ysrael. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Mane  
Lv 25,1  a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E  parlà nostre Senyor a Moysèn en lo mont de 
Lv 27,1 de Moysèn. 27,Tit Capítol XXVII 1 E  parlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  
Lv 21,16  lo Senyor qui santifique a ell. 16  Parlà lo Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues 
Lv 21,24  lo Senyor qui santifich a ells. 24  Parlà Moysèn a Aron e als fills seus e a  
Lv 20,13  cadescú ha fet coses que no són de  parlar: de mort múyran; la sanch d’  
Ex 4,16 vosaltres què devets fer. 16 Aquell  parlarà per tu al pobla, e ell serà en la  
Ex 7,2  que yo man a tu, e Aron ton frara  parlarà a Farahó que jequesqua los fills  
Lv 24,15  lo poble. 15 E als fills de Ysrael  parlaràs: »Hom qui maleyrà lo seu Déu,  
Ex 25,22  la claustra, 22 e aquí’t manaré e  parlaré a tu desobre la claustre, dintre  
Ex 29,42  Senyor, on ara saps lo loch on yo  parlaré a tu. 43 E aquí manaré los fills  
Ex 6,27 hosts, 27 e aquests són aquells qui  parlaren a Farahó rey de Agipta per traure 
Ex 5,23  yo sóm intrat a Farahó per ço que  parlàs en lo teu nom, has opremut lo teu  
Ex 12,32  bous prenets, axí com havets dit e  parlat. Anats-vos-en e benaÿts mi. 33  
Lv 10,11  de Ysrael tots los meus fus que ha  parlat Déu a ells per mà de Moysèn 12 E  
Lv 15,2  Déu a Moysèn e a Aron dient: 2  –Parlats als fills de Ysrael e diguats a  
Ex 33,11  defora llurs tabernaccles. 11  Parlava Moysèn a nostre Senyor cara per  
Ex 4,15 e alegrar-s’ha en son cor. 15 Tu  parle ab ell e posa la mia paraule en la  
Ex 6,29  de Agipta, totes les coses que yo  parle a tu. 30 E dix Moysèn devant Déu:  
Ex 9,1  Déu a Moysèn: –Entra a Farahó, e  parle a ell e dix: “Açò diu nostre Senyor  
Ex 11,2  donques, are a tot lo poble que  parle cascú ab son amich, e les fembres a  
Ex 20,19 Parle tu ab Déu, e oyr-t’hem. No  parle Déu ab nós per ço que no muyram. 20  
Lv 20,24 les he abominades. 24 E a vosaltres  parle: Posaÿu la terra de ells, la qual  
Ex 6,29  a Moysèn dient: –Yo sóm lo Senyor.  Parle a Farahó, rey de Agipta, totes les  
Ex 14,2  1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  –Parle als fills de Ysrael que’s ratornen 
Ex 14,15  ha Moysèn: –De què’t clames a mi?  Parle als fills de Ysrael que’s moguen,  
Ex 16,12  mermurament dels fills de Ysrael.  Parle a ells e digues-los: “Al vespra  
Ex 20,19  de lluyn. 19 E digueren a Moysèn:  Parle tu ab Déu, e oyr-t’hem. No parle  
Ex 32,13  del cel, e la terra aquella de què  parlé daré a la tua sament, e posseyrets  
Ex 4,14  [*], conech yo que ell és bell  parler. Aquest axirà a encontra teu, e  
Lv 13,14  E con la carn és viva en aquell e  parrà, 15 adonchs lo secerdot jutgerà ell  
Ex 16,36 ab què mesuraven la magne era la Xª  part de un ephí, ço és, sister. Ex 17,Tit  
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Ex 19,21  per açò no parís d’ells la meyor  part, 22 e no lex los secerdots e aquells  
Ex 24,6 sanch e mès-la en un vaxell, e la  part romanent buydà sobre l’altar. 7 E  
Ex 24,17  quaix foch cremant en la sobirane  part del munt, devant los fills de Ysrael. 
Ex 25,18 or batedís, e posaràs un de cascuna  part de l’oratori, 19 e la un estiga a la 
Ex 25,37  per ço que inllumín sobre la  part de sa cara. 38 E ses cayelles e sos  
Ex 26,5 pugua ajustar ensemps. 5 En cascuna  part de la cortina haurà L anses, ço és,  
Ex 26,12  que hy és més, cobriràs-na la  part derrera del tabernacle, 13 e penyar- 
Ex 26,13  13 e penyar-n’ha de la una  part un colze, e altra colze de la altre  
Ex 26,13 un colze, e altra colze de la altre  part, e ço que sobrerà de les cortines de  
Ex 26,13  cortines de llongueza, de cascuna  part del tabernacla penyarà. 14 E faràs a  
Ex 26,22  IIs a cascuna taula. 22 E de la  part del tabernacle devers llavant faràs  
Ex 29,26  nostre Senyor, e serà en la tua  part. 27 E santificaràs lo pits, e serà  
Ex 29,28  Aron e sos fills, e açò caurà en  part a Aron e a sos fills en dret de  
Ex 29,40  al vespra sacrificaràs, 40 e la Xè  part de sèmola neta mesclade ab oli, que  
Ex 29,40  ab oli, que hage masura IIIIª  part de un sister, e vi temprat atretal  
Ex 30,13  templa, †sicles XX pesses†, mige  part del sicla oferran a nostro Senyor. 14 
Ex 32,15  en la mà, escrites de cascuna  part 16 e fetes de obra de nostra Senyor;  
Ex 33,23  23 e pendré la mia mà, e veuràs la  part derrera de mi, mas la mia faç tu no  
Ex 36,10 les altres V ajunyí atrecí d’altra  part. 11 E féu bagues blaves a les vores  
Ex 36,16  16 De les quals ell junyí V a una  part e VI a l’altra. 17 E féu, en cascuna 
Ex 36,26  colones de argent, II per cascuna  part de la taula. 27 E de la part de  
Ex 36,27  part de la taula. 27 E de la  part de ponent, ço és, de la part del  
Ex 36,27  de la part de ponent, ço és, de la  part del tabernacla qui raguordave vers la 
Ex 36,29  a sa par, e axí ho féu de cascuna  part per los angles, 30 per ço que fosen  
Ex 36,32  32 e V altres [*] barres de la  part de ponent del tabernaccla, contra la  
Ex 37,8  posà en la sumitat de la una  part, e l’altra en la sumitat de l’altra 
Ex 37,8  l’altra en la sumitat de l’altra  part; los dos xerobins foren en la sumitat 
Ex 37,18  havia III canons, IIIs d’una  part e IIIs d’altra. 19 E havia en cascun 
Ex 38,5  de aram [*]; 5 e féu a la sotana  part de la ara IIII anells [*] per los  
Ex 38,12  obres éran de matall. 12 E de la  part qui reguordava devers occident foren  
Ex 38,15  del tabernacla. 15 E de la [*]  part de la intrade del tabernaccla féu  
Ex 39,21  21 e la capulla en la sobirane  part contra lo mig, e havia orla entorn  
Ex 39,23  entra les magranes en l’estrema  part de la guonella entorn. 24 E los  
Ex 40,22  davant la taula, devers la  part de tramuntana, 23 e ordonà les  
Lv 1,15  la sanch sobra l’altar a la  part de la ara, 16 e giten lo guavaig e la 
Lv 5,8  peccat, e plom-li lo cap de la  part de la serviu axí que li paregua lo  
Lv 5,11  coloms, ofira per son peccat la Xª  part d’un ephí, ço és, un cister, de  
Lv 5,16 lo dan, e puys anadesque-hy la Vè  part e lliure-ho al sacerdot, lo qual  
Lv 6,5  entreguament, e la sinquena  part més al senyor al qual ha donat lo  
Lv 6,17  per ço no serà enfermantat, cor la  part de aquella és del Senyor. E ofiren l’ 
Lv 6,20  dia de la sua unció: oferran la Xè  part de I sister de sèmola en sacrifici  
Lv 7,33  e los fills de Aron hauran en lur  part la cama dreta. 34 E lo pits de la  
Lv 8,23 orella de Aron destra en la estrema  part de aquella e lo polze de la mà destra 
Lv 8,29  de l’ariet de la consagració en  part sua, axí com havia manat a ell lo  
Lv 9,10  10 E lo sèu e los ronyons e la  part del fetge qui són per son peccat  
Lv 14,14  lo polze de la mà e del peu de la  part dreta de aquell, 15 e de l’oli del  
Lv 14,21  prech per ell lo sacerdot, e la Xª  part de la sèmola mesclada en oli en  
Lv 18,9  és. 9 »La legeza de ta germana de  part de para o de part de mara, la qual en 
Lv 18,9  de ta germana de part de para o de  part de mara, la qual en casa o defora  
Lv 18,10  llegeza de la filla [*] o néta de  part de ta filla no la descobriràs, car  
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Lv 20,19  pobla. 19 »La llegesa de ta tia de  part de para ni de part de mara no  
Lv 20,19  de ta tia de part de para ni de  part de mara no descobriràs. Qui açò farà  
Lv 22,14  afagirà-hy la sinquena  part ab aquella cosa que mengerà, e donar  
Lv 23,13  presenterà de sert vi, la quarta  part de I [*]. 14 »Pa ni farina no  
Lv 25,49  lo reembrà, 49 o son oncla de  part de para o de part de mara, e son cozí 
Lv 25,49 49 o son oncla de part de para o de  part de mara, e son cozí acostat de  
Lv 27,13  -hy sobra la estima la quinta  part. 14 »L’hom si prometrà la sua casa e 
Lv 27,15 la volrà rembra, donarà la sinquena  part de la estima desobre e haurà la casa. 
Lv 27,19  afagir-hi-ha la sinquena  part de la picúnia estimada e poceyrà  
Lv 27,27 sua, e anedir-hi-ha la sinquena  part del preu. E si rembra no’l volrà,  
Lv 27,31  delmes, anadir-hi-ha la quinta  part de aquells. 32 Tots los delmes dels  
Lv 12,7  sua. Aquesta és la lley de les  parteres, mascla o fembra. 8 E si no serà  
Ex 37,21  que fan ensemps VI canons qui  partexen [*] asta, 22 e les flos d’equel  
Ex 13,22  la via cascun temps. 22 No’s  partia d’éls, de dia la colona de la nuu  
Lv 18,17  car carn de aquella són, e aytal  participació és de consanguinitat. 18 »La  
Lv 18,22  22 »Ab mascla no’t mesclaràs ab  participació famanil, car abominació és.  
Lv 20,13  13 »Qui dormirà ab lo mascla ab  participació famanil, cadescú ha fet coses 
Lv 22,4  de la qual ix sament axí com de  participament, 5 e qui toquarà graponant o 
Lv 19,19  Les tues bèsties no faràs  participar ab animals de altra condació o  
Lv 20,15  15 »Qui ab bèsties ni ab bestiar  participarà, de mort muyra; la bístia  
Lv 20,20  abdozos llur malvestat. 20 »Qui  participarà ab la muller de son para o ab  
Lv 18,20  20 »Ab la muller de ton proïsma no  participaràs, ni ab mesclament [*] no  
Lv 18,23  és. 23 »Ab nenguna bístia no  participaràs ne t’enllegiràs ab ella. La  
Lv 2,16 és; 16 de les quals coses de la una  partida farà perfum lo prevera per  
Ex 39,18  anell d’or, 18 e de aquell anell  partien altres II cadenes d’or, e  
Lv 1,17  aquell, ne no ensetarà ne ab ferra  partirà aquella; e perfumar-n’ha sobra  
Lv 3,4  e en los lombles, e en totes les  parts de dins, 5 de tot açò face perfum  
Lv 26,8  e decauran devant vosaltres, 8  pasaguiran V de vosaltres a C estrangers,  
Lv 25,50  llevant del preu lo temps que ha a  pasar fins l’ayn del jubileu, e de la  
Ex 13,17  dels falisteus, qui’ls era dret  pasatge, que per ventura no’s panadís  
Ex 37,24  [*] e sos ensensés d’or net. 24 E  pasava lo canalobra ab totes ses eynes d’ 
Ex 12,34  lo poble, abans que llevàs, la lur  pascha lligade ab draps sobre lurs  
Ex 12,11 mans; e menyarets cuytosament en la  Pascha ell a Déu. 12 »E passsaré per terra 
Ex 14,29 entrò a I. 29 E los fills de Ysrael  paseren [*] en sech, e les aygües éran a  
Lv 7,11  la lley de la ofarena de les coses  pasificabbles que oféran al Senyor. 12 »E  
Lv 7,29  de Ysrael: »Qui ofer sacrifici  pasificabla al Senyor, ofira ensemps son  
Lv 7,32  32 E la mà dreta del sacrifici  pasificable serà en promícies dels  
Ex 18,7  -lo e saludaren-se ab paraules  pasificables. E com foren intrats en lo  
Ex 20,24  aquell holocausts e sacrificis  pasificables, e vostres ovelles e vostros  
Ex 29,28  són e comensaments de sacrificis  pasificables d’equells qui oferen a  
Lv 4,31  com sa sol pendra los sacrificis  pasificables, e perfumar-n’has sobra l’ 
Lv 6,12 farà perfum del sèu dels sacrificis  pasificables. 13 Aquest és lo foch  
Lv 9,22 ofertes per peccat e los holocausts  pasificables, devellà, 23 e entrà Moysèn e 
Lv 3,1 Capítol III 1 »E si deguolladura de  pasificament serà lur do, axí com de bous, 
Lv 3,3  3 e ofiren de la deguolladura del  pasificament en oferta a nostra Senyor, lo 
Lv 3,6  ovelles e la deguolladura serà per  pasificament, sia mascla sia fembra,  
Lv 3,9 9 e puys ofiren la deguolladura del  pasificament per sacrifice devant nostre  
Lv 4,10 coses, 10 axí con del sacrifici del  pasificament, e farà perfum de açò sobra  
Lv 4,26  la ara axí com lo perfum ce fa per  pasificament, e praguarà per ell per ço  
Lv 4,35 sèu del moltó qui és sacrificat per  pasificament, e sia cremat sobra l’altar  
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Lv 9,4  holocaust, 4 lo bou e l’ariet per  pasificament, e deguollat aquells devant  
Lv 7,20  de les carns de la oferta dels  pasificaments que és oferta al Senyor,  
Lv 19,5  5 »Si inmolareu víctima dels  pasífichs al Senyor perquè sia piadós, 6  
Lv 22,21 21 »Hom qui presenterà víctima dels  pasífichs al Senyor, o per vot o  
Lv 23,19  II anyells anyívols, víctimes dels  pasífichs. 20 E com haurà llevat aquells  
Lv 15,13  aquell qui de aquesta manera de  pasió era ensutzat, nombrarà aprés VII  
Ex 12,21  e deguollarets a ell per la  Pasque. 22 E farets un salpasser de una  
Ex 12,43 e a Aron: –Aquesta és la relagió de  Pasque: »Nengun hom estrayn no manuch d’  
Ex 12,48  ab vós en companyia e volrà fer  Pasque a Déu, primerament sien circunzisos 
Ex 34,25  matí del sacrifici de la festa de  Pasque. 26 »Les primícies del fruyt de la  
Ex 12,27  passat és del Senyor, lo qual  passà sobre les cases dels fills de Ysrael 
Ex 34,6  lo nom de nostra Senyor, 6 lo qual  passà devant ell. E dix: –Senyorador,  
Ex 37,5  les quals cobrí de or, 5 les quals  passà per los anells qui éran en los llats 
Ex 37,27 corona per cascun llats, per ço que  passacen perxes per ells e que poguecen l’ 
Ex 38,5  ara IIII anells [*] per los quals  passacen les perxes a portar l’altar, 6  
Lv 26,7  no pessarà vostres llímits, 7  passaguireu los vostros anemichs e  
Ex 12,48  açò, 48 e si algú palagrí voldrà  passar ab vós en companyia e volrà fer  
Ex 30,13  saran. 13 Açò darà cascú qui  passarà al nom: mig sicla segons la masura 
Ex 33,22  e staràs sobra la pedra, 22 e com  passarà la mia glòria, yo posaré tu en lo  
Ex 25,14  e cobriràs aquelles de or, 14 e  passaràs la una barra per los II sercles  
Ex 12,13  vós sots aquí, e veuré la sanch, e  passaré sobre vós e no serà a vós plaga  
Ex 13,20  20 E mogueren-se de Sachot e  passaren en Chasom, en l’estrem de la fi  
Ex 14,2  Beelcefon, e devant aquell castell  passarets sobre le mar. 3 Cor Farahó  
Ex 36,33  33 E féu atrecí altra barra qui  passàs per mig de les taules, de la un  
Ex 37,14  a manera de IIII peus 14 [*] que  passàs per aquelles barres, per ço que hom 
Ex 12,27  27 vós direts a ells: “Sacrifici  passat és del Senyor, lo qual passà sobre  
Ex 15,16 a pedra, entrò que’l teu poble sia  passat, [*] lo qual tu has remut. 17 Tu  
Ex 36,13  altra. 13 E féu L anells d’or que  passecen per orde per les bagues de les  
Ex 14,16  íntran los fills de Ysrael e que  passen per mig de la mar en sech. 17 E yo  
Ex 19,21 ventura no’s desretglasen e que no  passen los térmens per veura al Senyor, e  
Ex 19,24  E los secerdots e lo pobble no  passen los térmens ne pujen al Senyor, per 
Lv 27,32  cabra que sots la verga de pastor  passen, tot quant dehè vendrà serà  
Ex 34,6  Déu misericordiós e raclamat e  passient en moltes misericòrdias e  
Ex 24,5 holocausts e sacrificaren sacrifics  passificabbles a Déu, vadells XII. 6 E  
Lv 17,5  e deguollen aquelles prasentalles  passificabbles al Senyor, 6 e scampen los  
Ex 32,6  e ofariren holocausts e hòsties  passificables, e asech-se lo pobla a  
Lv 7,13  ab lo sacrifici de les gràcies per  passifiquar, 14 dels quals offerrà I per  
Ex 12,12  en la Pascha ell a Déu. 12 »E  passsaré per terra de Agipta en la nit  
Lv 3,14  altar, 14 e pendran [*] aquella en  past del foch del dimenge e lo grex qui  
Ex 12,39  e bèsties [*]. 39 E cogueren la  pasta que tregueren de Agipte e faeren-  
Lv 26,25 acorriment en les siutats, tramatré  pastalència enmig de vosaltres, e sareu  
Ex 9,3  sobre los teus camps, e serà gran  pastelència sobre [*] los bous e les  
Ex 5,3  per ventura no sdevengués a nós en  pastelències o mortaldat. 4 E dix a ells  
Lv 27,32  e de cabra que sots la verga de  pastor passen, tot quant dehè vendrà serà  
Ex 2,17  lur para. 17 E sobrevengueren los  pastors e manasaren-les. E llevà’s  
Ex 2,19  nos ha defeses de les mans dels  pastors, e encara pohà a nós aygua e  
Lv 25,7 e bestiar les coses que nexen daran  pastura. 8 »Comteràs de sert a tu VII  
Ex 34,3  en lo munt, ne ovelles ne bous no  pasturen en aquell, ni d’equí avant. 4 E  
Ex 6,4  lo qual fiu seber a ells, 4 e fiu  pati e encare fermí a ells que daria a  
Ex 4,18  són vius. Al qual dix Ytró: –Vé en  pau. 19 E dix Déu a Moysèn en Median: –Vé  
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Ex 18,23  poràs menar cascú en son lloch en  pau. 24 E com Moysèn oý açò, ell féu tot  
Lv 26,6  habitareu en vostra terra; 6 daré  pau en vostres encontrades, dormireu e no  
Ex 33,8  e astava cascú a la porta de son  pavelló, e raguordaven [*] Moysèn dentrò  
Lv 23,5  XIIII dia del mes en la vesprada,  Peça o Trespasament del Senyor és. 6 E lo  
Ex 20,20 ço que sia sa temor ab vós e que no  pecats. 21 E estech lo poble de lluny, e  
Lv 6,7 perdó a aquell per cascuna cosa que  peccà. Capítol VI 8 E parlà lo Senyor a  
Lv 5,1  5,Tit Capítol V 1 »E si ànima  peccadora peccarà e oyrà la veu de  
Ex 23,33 per ço que per ventura no’t fessen  peccar en mi; cor si serveix als lurs  
Lv 6,3  aquella en les quals coses solen  peccar los hòmens, 4 totes coses pensades  
Ex 32,33  Al qual respòs nostre Senyor: –Qui  peccarà a mi, yo’l rrauré de mon llibra.  
Lv 4,2  als fills de Ysrael: »Ànima com  peccarà per ignorància de sacrifici e de  
Lv 4,3  3 »E [*] lo prevera qui és untat  peccarà faent delinquir lo pobbla, offerrà 
Lv 4,22  multituts de peccats és. 22 »E si  peccarà príncep contre un hom més de açò  
Lv 4,27 peccat sia perdonat. 27 »E si ànima  peccarà per ignorància del poble de la  
Lv 5,1  Capítol V 1 »E si ànima peccadora  peccarà e oyrà la veu de sagrament e serà  
Lv 5,15  qui són del Senyor santificades  peccarà, ofira per son peccat un moltó net 
Lv 5,17  serà perdonat a ell. 17 »Ànima qui  peccarà per ignorància e ferà una de les  
Lv 6,2 Senyor a Moysèn dient: 2 –Ànima qui  peccarà [*] encontre Déu negarà a son  
Ex 23,21 cor no perdonaré vostres colpes com  peccarets, e és lo meu nom en aquell. 22  
Ex 32,30  parlà Moysèn al pobla: –Vosaltres  peccàs de gran peccat. Yo puyaré a nostra  
Ex 9,27 Moysèn e Aron, e dix a ells: –Yo he  peccat are, e nostre Senyor és just, e yo  
Ex 9,34  era sessada e los trons, anadí a  peccat, 35 e fou enduraït [*], e no lexà  
Ex 10,16  Moysèn e Aron e dix a ells: –Yo he  peccat a nostre Senyor Déu vostre e envers 
Ex 10,17  -vos que perdonets a mi aquest  peccat aquesta vegade, e pregats a nostro  
Ex 29,14  defora de la posada per ço cor per  peccat és. 15 »E pendràs la un dels  
Ex 29,36 mans de aquells, 36 e lo vadell per  peccat oferràs per sengles dies a lurs  
Ex 30,10  ayn, en la sanch qui és oferta per  peccat, e perdonarà sobra aquell en les  
Ex 32,7  –Vé, devalla, cor lo teu pobla ha  peccat, lo qual adugist de terra de  
Ex 32,21 que tu aportases sobra ell ten gran  peccat? 22 E ell respòs: –No s’irasque lo 
Ex 32,30 al pobla: –Vosaltres peccàs de gran  peccat. Yo puyaré a nostra Senyor e veuré  
Ex 32,31  -ta per aquest pobbla que ha fet  peccat contra tu, per ço com han fet a  
Ex 32,34  dia de mon revidar vesitaré aquest  peccat en ells. 35 E farí nostra Senyor lo 
Ex 34,7  e perdonant nalet e colpa e  peccat, e negú devant tu per si és  
Lv 4,3  lo pobbla, offerrà per son  peccat I vadell que sia net al Senyor. 4 E 
Lv 4,8  E lo sèu del vadell offarrà per lo  peccat, axí aquell [*] aquell qui és  
Lv 4,14  Senyor, 14 e puys entendrà son  peccat, ofira un vadell per lo peccat. E  
Lv 4,14  son peccat, ofira un vadell per lo  peccat. E aporten aquell a le porta del  
Lv 4,23 ignorància, 23 e aprés conexerà son  peccat, ofira sacrifici a nostre Senyor,  
Lv 4,24  Senyor los holocausts, cor [*]  peccat és. 25 E lo sacerdot bayn-se lo  
Lv 4,25  dit en la sanch del sacrifici per  peccat e tinye’n los corns de l’altar de 
Lv 4,26  praguarà per ell per ço que lo seu  peccat sia perdonat. 27 »E si ànima  
Lv 4,28 que se’n llex 28 e que conegua son  peccat, ofira una cabra nèdea, 29 e pos la 
Lv 4,29 lo cap de sa oferena la qual és per  peccat, e deguoll aquella en lloch de l’  
Lv 4,32 lo moltó aportaran a sacrificar per  peccat, la ovella que aportarà sia nàdea,  
Lv 4,35  e prech per aquell e per son  peccat, e llurs peccats li seran  
Lv 5,5 la arrada, 5 face panetència per lo  peccat: 6 ofira I anyell del folcat o I  
Lv 5,6 orerà per ell lo sacerdot e per son  peccat. 7 »En altra manera, si no porà  
Lv 5,7  coloms a nostre Senyor, un per lo  peccat, e l’altre per lo holocaust, 8 e  
Lv 5,8  lo qual ofira lo primer per  peccat, e plom-li lo cap de la part de  
Lv 5,9  al fonament de l’altar, cor per  peccat és; 10 l’altra oferrà en holocaust 
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Lv 5,10  per ell lo secerdot e per lo  peccat d’aquell, e serà perdonat a ell.  
Lv 5,11  dos polls de coloms, ofira per son  peccat la Xª part d’un ephí, ço és, un  
Lv 5,11  ensens no n’hi pos gens, cor per  peccat és. 12 E lliura aquella al  
Lv 5,15 santificades peccarà, ofira per son  peccat un moltó net del folch, e qui no ho 
Lv 5,17  en la llig, e entendrà la cosa del  peccat per la sua iniquitat, 18 ofira un  
Lv 5,18  la mesura de la extimació del  peccat. Lo qual ador per ell, cor no  
Lv 6,6  ha donat lo dan. 6 E per lo seu  peccat ofira un moltó nàdeu del folch, e  
Lv 6,6 segons la stimació de la mesura del  peccat. 7 E aquell prech per ell devant lo 
Lv 6,17  santo santorum, e serà axí com per  peccat o per colpa. 18 Solament los  
Lv 6,25  Aquesta és la ley de la oferta per  peccat. »En lo loch on se oféran los  
Lv 6,30  tota la oferena que’s deguoll per  peccat de la qual se portarà [*] a la  
Lv 7,7  és dels sants. 7 »E axí com per  peccat és ofert sacrifici, e axí matex per 
Lv 7,37 de l’holocaust e del sacrifici per  peccat e encara per colpa e per  
Lv 8,2  untament de l’oli e un vadel per  peccat e dos moltons e un canestell de pa  
Lv 8,14  Senyor. 14 E portà un vadell per  peccat, e Aron e sos fills posaren les  
Lv 9,2  2 –Prin un vadell fill de bou per  peccat e un ariet en holocaust, e cascú  
Lv 9,3  de Ysrael: “Pranets un cabrit per  peccat e I vadell e un anyell d’un ayn, e 
Lv 9,7  ’t a l’altar e sacrifica per ton  peccat e ofir lo holocaust, e prega per tu 
Lv 9,8  e deguollà lo vadell per lo seu  peccat, 9 la sanch del qual li presentaren 
Lv 9,10 e la part del fetge qui són per son  peccat perfumà sobra l’altar axí com menà 
Lv 9,15  e los peus. 15 E ofarí-ho per lo  peccat del poble. E pres lo cabrit del  
Lv 9,22  hach axí complit les ofertes per  peccat e los holocausts pasificables,  
Lv 10,16  lo boch cremat qui era ofert per  peccat, trobà’l, e fou irat contra Alazar 
Lv 10,17 què no menyats lo sacrifici fet per  peccat en lloch sant? Cor sant dels sants  
Lv 10,19  –Vuy és ofert lo sacrifici per  peccat e lo holocaust devant lo Senyor; a  
Lv 12,6  e I poll de coloma o de tortra per  peccat a le porta del tabernaccla del  
Lv 12,8  a fer holocaust e l’altra per  peccat, e pregarà per ella lo sacerdot e  
Lv 14,13 on solen deguollar la oferta per lo  peccat e lo holocaust, ço és, en lo lloch  
Lv 14,13 és, en lo lloch sant, e axí com per  peccat e enaxí per la colpa al sacerdot  
Lv 14,19  per aquell e farà lo sacrifici per  peccat, e adonchs deguollarà lo holocaust  
Lv 14,22 coloms, dels quals sia la un per lo  peccat e l’altra en holocaust. 23 E ofira 
Lv 15,15  15 lo qual oferrà la un per lo  peccat e l’altra en holocaust e pregarà  
Lv 15,30  30 dels quals la un oferrà per  peccat e l’altre per holocaust, e pregarà 
Lv 16,3  la santadat, que oferrà I tor per  peccat e un moltó en holocaust, 4 e vesta  
Lv 16,5 dels fills de Ysrael II cabrits per  peccat e un moltó en holocaust; 6 e com  
Lv 16,9  qui serà axit en sort a Déu per  peccat, 10 e l’altre cabrit «ne tremès» a 
Lv 16,15  haurà deguollat lo cabrit per lo  peccat del poble, escamp la sanch de  
Lv 16,25 poble. 25 E lo sèu qui és ofert per  peccat serà perfumat sobra l’altar. 26 »E 
Lv 16,27  lo cabrit que seran deguollats per  peccat, dels quals és aportade la sanch en 
Lv 18,23  ni’s mesclarà ab ell, car lleg  peccat és. 24 »No siau potluats ab totes  
Lv 19,17 reprèn perquè no hages sobre aquell  peccat. 18 No serques venyance ni seràs  
Lv 19,22  per ell lo sacerdot, per lo seu  peccat davant lo Senyor, e serà piadós a  
Lv 19,22  piadós a ell e ramatrà-li lo seu  peccat. 23 »Quant serets entrats en la  
Lv 20,12 ab sa nora, cadescú muyra, car gran  peccat han comès; la sanch llur sia sobre  
Lv 20,14  pendrà la mara d’ella, lleig  peccat ha obrat; tot viu sia cremat ab  
Lv 20,14  ab elles; no romendrà tan lleig  peccat entra vosaltres. 15 »Qui ab bèsties 
Lv 20,20  parentat, portaran abdosos lo seu  peccat; sence fills morran. 21 »Qui pendrà 
Lv 22,9 meus manaments que no’s sotmeten a  peccat perquè no múyran en lo santuari com 
Lv 22,16  no sostenguen la malvestat de son  peccat com coses santificades mengeran. Yo 
Lv 23,19  al Senyor. 19 E I cabrit per lo  peccat fareu, e II anyells anyívols,  
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Lv 24,15 qui maleyrà lo seu Déu, porterà son  peccat, 16 e qui blestomarà lo nom de  
Lv 24,22  palagrí o de son proïsma qui haurà  peccat, car yo sóm lo Senyor Déu vostre.  
Ex 32,30 si poré acabar que us perdó vostres  peccats. 31 E ratornà Moysèn a nostra  
Ex 34,9  les nostres iniquitats e nostres  peccats, e posseyràs-nos. 10 E respòs  
Lv 4,21  vadell, cor per gran multituts de  peccats és. 22 »E si peccarà príncep  
Lv 4,35  aquell e per son peccat, e llurs  peccats li seran perdonats. 5,Tit Capítol  
Lv 16,16  Ysrael e de llurs colpes e de lurs  peccats, e segons tot açò ferà en lo  
Lv 16,21  totes les colpes e encara tots los  peccats de aquells. E com haurà feta la  
Lv 16,30  e encara mundament de tots vostres  peccats: devant nostre Senyor sareu  
Lv 16,34  per los fills de Ysrael e per los  peccats de aquells una vegada l’ayn. E  
Lv 18,25  ensutzade, de la qual yo los lurs  peccats vesitaré, que vomita los seus  
Lv 26,18  a VII dobles per los vostros  peccats, 19 e trenquaré la supèrbia de la  
Lv 26,21  fins a VII doblaries per vostres  peccats 22 e faré vanir en vosaltres  
Lv 26,24  -he VII veguades per los vostres  peccats, 25 e dresaré sobre vosaltres  
Lv 26,28 vos-he de VII plagues per vostres  peccats, 29 axí que mengeu les carns de  
Lv 26,39 la terra de sos anemichs, e per los  peccats de lurs pares e seus seran  
Lv 26,43  ells; e pregaran ells per los lurs  peccats per tant com hauran meynspresat  
Ex 4,25 tentost Siporà pres una esquerda de  pedra agude e tellà lo prepurci de son  
Ex 7,19  axí en vaxells de fust com de  pedra”. 20 E fahéran-ho axí Moysèn e  
Ex 9,23 sobre la terra. Ploch nostre Senyor  pedra sobra la terra de Agipte, 24 e fo  
Ex 9,28  Senyor que cessen los trons e la  pedra, per ço que leix anar vós e que en  
Ex 15,5  devallaren en pragon axí com a  pedra. 6 Senyor, la tua destre és  
Ex 15,16  sien fets no movents axí com a  pedra, entrò que’l teu poble sia passat,  
Ex 17,6 E yo staré devant, aquí e demont la  pedra de Horep, e axirà aygua que beurà lo 
Ex 20,25  a tu. 25 E si faràs a mi altar de  pedra, no adifichs aquell ab pedres  
Ex 21,18  la I farrà l’altre proïsma seu ab  pedra o ab puyn, e aquell no serà mort mas 
Ex 24,12  aquí e donaré a tu II taules de  pedra e la ley e los manements que escriví 
Ex 28,10  de Ysrael, 10 VI noms en la una  pedra e VI en l’altra, segons la  
Ex 31,18  peraules, IIs taules [*] de  pedra scrites del dit de Déu. 32,Tit  
Ex 33,21  lo lloch ab mi, e staràs sobra la  pedra, 22 e com passarà la mia glòria, yo  
Ex 33,22  yo posaré tu en lo forat de la  pedra, e tendré-ta la mia destra entrò  
Ex 34,1 a Moysèn: –Talla a tu IIs taules de  pedra aytals com les primeras e escriu  
Ex 34,4  equí avant. 4 E tallà II taules de  pedra aytals com les altres éran, e llevà  
Lv 26,1  ni títols redresareu, ni gran  pedra pozareu en vostre terra perquè  
Ex 28,9  e de lli tortís. 9 »E pendràs II  pedras de unicla e escriuràs, ço és,  
Ex 28,11  dels fills de Ysrael, e aquestes  pedras encastaràs en aur [*]. 12 E posar- 
Ex 28,12 has sobre les spatlles de l’ephot,  pedras de ramenbransa als fills de Ysrael; 
Ex 28,20  e de berils. E totes aquestes  pedras seran encastades per orde en aur.  
Ex 31,5  o d’eram, 5 o de marbra o de  pedras prasioses, e de tota divercitat de  
Ex 17,12  Moysèn éran faxugues, e prenguéran  pedres e portaren-les dejús ell, e ell  
Ex 19,13 13 No toquen a ell ab la mà, cor ab  pedres serà allapidat e ab setgetes serà  
Ex 20,25  de pedra, no adifichs aquell ab  pedres doladisses, cor si tu llevaràs  
Ex 21,32  argent, e lo bou sia allapidat ab  pedres. 33 E si algú cavarà una sisterna e 
Ex 24,10  sots lo peu de aquell quax obra de  pedres de safir o quax cel com és sarè. 11 
Ex 25,7  e temihama de bona odor, 7 e  pedres de unicle e pedres presioses per  
Ex 25,7  bona odor, 7 e pedres de unicle e  pedres presioses per adornar ephot e  
Ex 28,11 d’antallador [*] entallaràs en les  pedres los noms dels fills de Ysrael, e  
Ex 28,14  sobre los encastaments de les  pedres. 15 »E faràs a l’hosen [*] juý,  
Ex 28,17  17 E posaràs en ell IIII órdens de  pedres. La primera sarà de pedres sardis e 
Ex 28,17  de pedres. La primera sarà de  pedres sardis e de stopacis e de  
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Ex 28,21  21 E hauran XII noms [*] en les  pedres, sengles noms en sengles, per los  
Ex 35,9  e la timiama de odor suau, 9 e  pedres de unicla e pedres presioses a  
Ex 35,9  odor suau, 9 e pedres de unicla e  pedres presioses a adornar lo hossen e ll’ 
Ex 35,27  la multidut dels prínceps ofariren  pedres de unicla e perles demunt lo mitra  
Ex 35,33  argent e en aram, 33 e entratallar  pedres, e en obra de fusta. E tot ço que  
Ex 39,6  Senyor a Moysèn. 6 E aperellà II  pedres de unicle encastades en or, e en  
Ex 39,10 de un palm, 10 e posà en IIII tires  pedres preciozes en ell. En lo primer vers 
Ex 39,13  e beriŀles; e totes aquestes  pedres éran encastades en or [*]. 14 E  
Ex 39,14  en or [*]. 14 E havie-hy XII  pedres entellades, on éran escrits los  
Lv 14,39  hy veurà la plaga de llepra en les  pedres, 40 farà [*] gitar aquelles fora la 
Lv 14,42 inmunda, 42 e farà tornar d’altres  pedres del lloch on haurà llevades  
Lv 14,43  de la casa. 43 E si aprés que les  pedres ne seran ramogudes e les parets  
Lv 14,45 mantinent sia destrovida e les sues  pedres e la fusta e tota la universa  
Lv 20,27  de divinació, de mort muyra e ab  pedres sien alepidats; la sanch lur sobre  
Lv 24,16 de nostre Senyor, de mort muyra, ab  pedres sia allapidat per tota la moltitut  
Lv 24,16  nom del Senyor, de mort muyra, ab  pedres sia allapidat. 17 »Qui farirà e  
Lv 24,23  havia blesmat fora les tendes e ab  pedres lo destrenguéran. E faéran los  
Ex 9,18  yo faré [*] en aquesta hora ploura  pedrusca de mayor, e més que no fo null  
Ex 9,23  cel, e nostro Senyor donà trons e  pedruscade e descuriments de lamps sobre  
Ex 9,24  sobra la terra de Agipte, 24 e fo  pedruscade e foch esconprenent entra la  
Ex 9,24  e foch esconprenent entra la  pedruscade, e fo en ten gran cantitat, que 
Ex 9,25 de l’home tro a le bèstia, ferí la  pedruscade, e tota la herba dels camps e  
Ex 9,25  los arbres de la regió trenchà la  pedruscade, 26 sols que en la terra de  
Ex 10,12 mengen tota la herba que romàs a le  pedruscade. 13 E estès la sua verga Moysèn 
Lv 22,23  mas vot [*] aquests no’s pot  peguar. 24 Tot animal lo qual haurà  
Ex 7,21 en sanch, 21 e foren morts tots los  peixos qui éran en lo flum, e podrí lo riu 
Lv 13,59  e de astam e de totes coses sots  pel, com se deguen mundar o comdepnar.  
Ex 26,7  ’n feta una tenda. 7 »E faràs, de  pèl de cabra, a obs de cobrir lo  
Lv 18,26  la terra con lo conrrehador qui és  pelagrí entra vosaltres, 27 car totes  
Lv 24,16  poble; vulla que sia ciutadà o sia  pelagrí que blestomerà lo nom del Senyor,  
Ex 20,10  ni ton bou ni ton aze, ni ton  pelegrí qui és dintre de tes portes, 11  
Lv 4,11  l’altar dels holocausts. 11 E la  pell e totes les carns ab lo cap e ab los  
Lv 7,8  sacrifici de l’holocaust haurà la  pell de aquell, 9 e tot sacrifici de  
Lv 9,11  Déu a Moysèn. 11 E la carn e la  pell de aquell cremà fora de la albergade. 
Lv 13,48  o sots regiment de aquell o serta  pell [*], 49 si d’alba o roge màcula serà 
Ex 25,4 e color de grana, e lli e cordovà e  pells de cabres 5 e pells de moltons [*] e 
Ex 25,5 lli e cordovà e pells de cabres 5 e  pells de moltons [*] e pells vermelles, e  
Ex 25,5  cabres 5 e pells de moltons [*] e  pells vermelles, e fusts de setim, 6 e oli 
Ex 26,14 14 E faràs a ell altre cobriment de  pells roges de moltons, e sobre aquesta  
Ex 26,14  aquesta faràs altre cobriment de  pells de bochs. 15 »E faràs les taules  
Ex 35,7 e lli tortís e pèlls de cabres, 7 e  pells de moltons vermelles [*], e fust de  
Ex 35,23  guodemessins e pèlls de cabres ne  pells de moltons tintes de vermells [*],  
Ex 35,25  e propra e color vermella e  pells vermelles 26 e pèlls de cabres; tot  
Ex 36,19  19 E féu cubertor a la tenda, de  pells de moltons envermellides, e altra  
Ex 36,19  que estigués demont aquestes de  pells de boch. 20 E féu les pots del  
Ex 39,33  tints en roig e la cuberta de les  pells dells bochs, 34 e la claustra, e l’ 
Lv 16,27  e seran cremats a foch, axí les  pells com la carn e los fems ensemps. 28 E 
Ex 35,6  e color vermella, e lli tortís e  pèlls de cabres, 7 e pells de moltons  
Ex 35,23 ne blau, ne coyrs de guodemessins e  pèlls de cabres ne pells de moltons tintes 
Ex 35,26  vermella e pells vermelles 26 e  pèlls de cabres; tot açò faeren per lur  
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Ex 36,14  14 E féu a manera de flaçades de  pèlls de cabres axí per cobrir sobra lo  
Lv 11,32  axí vaxell de fust o vestiment o  pels o salici o en qualque cosa que’s fa  
Lv 13,3  veurà la llepra en la cotna e los  pèls blanchs mudats, aquella color és  
Lv 13,4  no serà ensatade e la color dels  pèls no serà mudade, prengua lo secerdot  
Lv 13,20  e guorderà la carn altra [*] e los  pèls si són tornats en blanquor, e si axí  
Lv 13,26  cuyr, llepra és [*]; 26 e si los  pèls no seran blanchs ni la plaga no serà  
Lv 14,8  sua vestimenta, rague’s tots los  pèls del cors e lleu-sa en aygua, e com  
Lv 14,9  e la barbe e les celles e tots los  pèls del cors, e llau-se altra vegada lo 
Ex 30,36  e ratornar-ho-has en soptil  pélvora, e posaràs aquella devant lo  
Ex 21,21  I dia o II, no serà tingut a  pena, cor la moneda de aquell és. 22 »E si 
Ex 21,14  de dins mon altar lo deus  pendra per ço que muyra. 15 E qui ferrà  
Lv 4,31 E pendràs tot lo sèu axí com sa sol  pendra los sacrificis pasificables, e  
Ex 20,7  nostre Senyor per nèdeu aquell qui  pendrà son nom en va. 8 »Ramenbre’t que  
Ex 21,10  dels fills face a’quelle. 10 E si  pendrà altre, servesque a le masipa ses  
Ex 22,2  sobreprès lo lladre en la case, e  pendrà aquí naffre per la qual muyra, lo  
Ex 22,16 dormirà ab ella, farà a ella adot e  pendrà-la per muller. 17 E si lo para d’ 
Ex 25,3  3 E aquestes són les coses que  pendrà: dinés, aur e argent, e coure e  
Ex 30,7  suau, perfumarà per lo matí; com  pendrà les llantes ensendrà aquell, 8 e  
Lv 3,16  yllade, e tot lo grex de dins, 16  pendrà lo sacerdot e cremar-ho-ha en  
Lv 4,5  e deguollarà aquell al Senyor. 5 E  pendrà de la sanch del vadell e portarà  
Lv 6,10  e bragues de lli sobre sa carn, e  pendrà les sendres que farà lo foch e  
Lv 6,11  e vestirà-se’n d’altres, e  pendrà les sendres e traurà-les defora  
Lv 13,39  e si veurà que la blanquor  pendrà en color sotsescura, sàpia que no  
Lv 14,6  aygües vives, 6 e l’altre ocell  pendrà ab lo fust del sedra e la grana e  
Lv 14,12 del tabernaccla del testimoni, 12 e  pendrà l’enyell e oferrà’l per la colpa, 
Lv 14,14  cor santa dels sants és. 14 »E  pendrà lo prevera de la sanch del  
Lv 14,24  del testimoni devant Déu. 24 E  pendrà lo prevera lo moltó del sacrifici  
Lv 14,26 polze dret de la mà e del peu. 26 E  pendrà lo prevera de l’oli del sister e  
Lv 15,14  serà munda. 14 E en lo VIIIè dia  pendrà II tortres e II polls de coloms, e  
Lv 20,14 sobra ells. 14 »Qui sobre la muller  pendrà la mara d’ella, lleig peccat ha  
Lv 20,17  sanch llur sia sobre ells. 17 »Qui  pendrà sa germana, filla de son para o  
Lv 20,21 peccat; sence fills morran. 21 »Qui  pendrà la muller de son germà farà cosa no 
Lv 21,14  ensutzade ne publica no la  pendrà, sinó infanta de son poble. 15 No  
Lv 24,20  ull per ull, dent per dent.  Pendrà aytal faride o naffra com haurà  
Ex 12,7  fills de Ysrael en lo vespra. 7 E  pendran de la sanch d’ell, e pozar-n’  
Ex 28,5  a mi axí com a secerdots. 5 E ells  pendran lo drap de color d’or e de blau e 
Lv 3,11 lo grex de dins pendràs, 11 lo qual  pendran los sacerdots e posar-l’han  
Lv 3,14  la sanch entorn de l’altar, 14 e  pendran [*] aquella en past del foch del  
Lv 21,7  7 »De lloch sutze ni desonest no  pendran muller, ni aquella [*] és de son  
Ex 4,9 -la en la terra, e les aygües que  pendràs del flum seran sanch. 10 E dix  
Ex 20,7 e guórdan los meus manements. 7 »No  pendràs lo nom de Déu en va, cor no haurà  
Ex 22,26  ne no l’opremes ab uzura. 26 »Si  pendràs penyora de ton proÿsma vestiment,  
Ex 23,8  yo sóm contrari dels malvats. 8 No  pendràs dons, cor axorben los savis e fan  
Ex 25,2  e de aquell qui ofir volenters  pendràs aquelles. 3 E aquestes són les  
Ex 28,9  vermella e de lli tortís. 9 »E  pendràs II pedras de unicla e escriuràs,  
Ex 29,1  santificaràs a éls a servir mi. Tu  pendràs un vadell e II moltons nàdeus, 2 e 
Ex 29,12 la porta del tabernacla. 12 Despuix  pendràs la sanch del vadell, e posar-n’ 
Ex 29,13  del fonament del tabernacla. 13 E  pendràs tot lo grex qui cobra los budells, 
Ex 29,15  per ço cor per peccat és. 15 »E  pendràs la un dels moltons, e Aron e sos  
Ex 29,16  16 e puxes deguollar-l’has. E  pendràs de la sanch de aquell, e gitar-  
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Ex 29,17  has sobra l’altar, 17 e puys [*]  pendràs sos peus, e pozar-los-has [*]  
Ex 29,19 odor suau és sacrifici a Déu. 19 »E  pendràs lo moltó altra e sobra lo cap de  
Ex 29,20  20 e puys daguollarets lo moltó. E  pendràs la sanch de aquell, e posar-n’  
Ex 29,21  desobra l’altar entorn. 21 E  pendràs despuix de la sanch qui és sobra  
Ex 29,22  ells e lurs vestedures. 22 »E  pendràs lo grex del moltó e la coha e la  
Ex 29,26  25 [*] car oferta d’ell és. 26 E  pendràs lo pits del moltó, lo qual és  
Ex 29,31  a mi en lo santuari. 31 »E  pendràs lo moltó de la consagració e  
Ex 30,36  digna a santificació. 36 E de açò  pendràs e ratornar-ho-has en soptil  
Ex 40,9  tenda e la place de aquella. 9 »E  pendràs de l’oli e untar-n’has lo  
Lv 3,10  los ronyons tot lo grex de dins  pendràs, 11 lo qual pendran los sacerdots  
Lv 4,31  git en lo fonament de aquell. 31 E  pendràs tot lo sèu axí com sa sol pendra  
Lv 18,17 son fill ni la filla de sa filla no  pendràs perquè descobres les sues  
Lv 18,18  casa de les amigues d’ella no la  pendràs, ni descobriràs la sua verguonya  
Lv 2,8  agualment de sèmola e de oli. 8  »Pendràs ço que oferràs a nostre Senyor e  
Lv 24,5  en prasència del Senyor. 5  »Pendràs de sert sèmola e couràs de  
Ex 22,17  del dot lo qual han custumat de  pendre les vèrgens. 18 »Metzinés no  
Ex 6,7  ab braç estès e ab grans juýs, 7 e  pendré vós a mi en poble, e seré vostro  
Ex 15,9  dix: «Yo’ls persaguiré e’ls  pendré e’ls depertiré lurs armes, e la  
Ex 33,23  mia destra entrò que trespàs, 23 e  pendré la mia mà, e veuràs la part derrera 
Ex 12,5  mascle, sens màcula e tenrre, e  pendrets ell dels moltons e de les  
Lv 22,25  és e maculada; nenguna cosa no li  pendreu. 26 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 23,40  serà disapte, dia de rapòs, 40 e  pendreu a vosaltres lo primer dia fruyt de 
Ex 34,16  de les coses sacrificades, 16 e  pendries de llurs filles a tos fills, e  
Ex 30,6  contra lo vel e lo cobriment que  penge davant l’arque del testament,  
Lv 3,17 qui és entorn del pits e aquell qui  pengen los llombles offarrets sobra l’  
Lv 26,40  seran aflagits, 40 entrò que’s  peniden de llurs malvestats e de sos mals, 
Ex 38,26  del sentuari e la intrade, on  penjava lo vel de la claustra. 27 E foren  
Ex 35,29 29 Tots los hòmens e les fembres ab  pensa devota ofariren llurs dons de què  
Lv 26,41  que’s don verguonya la ignosenta  pensa llur. »E llevors pregueran per les  
Lv 6,4  peccar los hòmens, 4 totes coses  pensades reta, 5 tot ço que per enguan  
Ex 10,10  ¿Per què havets dupta, ne per què  pensats mal? 11 No serà fet axí, mas anats 
Ex 40,19  la arque del tabernacla, e  penyà devant aquella lo vel per ço que  
Ex 27,21  fora de la claustre que és  penyade sobra lo testament. Inlluminaran  
Ex 26,13  part derrera del tabernacle, 13 e  penyar-n’ha de la una part un colze, e  
Ex 26,13  de cascuna part del tabernacla  penyarà. 14 E faràs a ell altre cobriment  
Ex 26,32  ben contexta, 32 lo qual cobriment  penyaràs devant IIII colones de fust de  
Ex 40,35 de Ysrael en llurs mogudes; 35 e si  penyava la nuu, estaven-sa en aquell  
Ex 22,26 l’opremes ab uzura. 26 »Si pendràs  penyora de ton proÿsma vestiment, abans  
Ex 1,10 quant muntiplicarà, e opromam-los  per ço que per ventura no montiplicacen  
Ex 1,10  e opromam-los per ço que  per ventura no montiplicacen mace, e que  
Ex 1,11  ells mayoral sobra aquesta obra  per ço que aflegisen ells. E adonchs  
Ex 1,19  e abans que nós vinguam ya és fet  per elles. 20 E féu Déu bé a les madrines, 
Ex 1,21  e foren molt confortats. 21 E  per ço con les madrines tameren Déu,  
Ex 2,2  ell molt bell, e amagaren-lo  per IIIs mesos. 3 E com més no’l  
Ex 2,4 flum. 4 E estech sa germane de luyn  per saber què seria fet d’ell. 5 E veus  
Ex 2,16  filles, les quals vinguéran al pou  per pohar aygua e unplir les picas per  
Ex 2,16  per pohar aygua e unplir les picas  per abeurar lo bestiar de lur para. 17 E  
Ex 2,20  Per què’l llexàs? Apallats-lo  per ço que manuch lo pa ab nós. 21 E  
Ex 2,21  ab ell. E pres Siporà filla d’ell  per muller, 22 la qual consabé e infantà  
Ex 2,23  E sospiraren los fills de Yraell  per raó del treball que havien en la obra, 
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Ex 2,23  E lur crit muntà a nostro Senyor  per lur servey. 24 E oý Déu lo lur  
Ex 3,3 «Yo iré e veuré aquesta gran visió,  per què no crema la romaguera.» 4 E viu  
Ex 3,4  nostre Senyor que ell sa acostava  per veura, e apellà’l del mig de la  
Ex 3,7 pobla en Agipta, e oý la lur clamor  per rahó de la duresa de aquells qui’ls  
Ex 3,8 E yo sé la lur dolor, e çó devallat  per rahó que’ls desliura de la mà dels  
Ex 3,9  la afflicció de aquells los quals  per los agipcians són aflagits. 10 Donchs, 
Ex 3,18  dels hebreus, apellà a nós, e irem  per via de IIIs dies per lo desert per ço  
Ex 3,18  a nós, e irem per via de IIIs dies  per lo desert per ço que sacrificam al  
Ex 3,18  per via de IIIs dies per lo desert  per ço que sacrificam al Senyor Déu  
Ex 3,19  no llexarà a vós lo rey de Agipta  per ço que us na anets sinó per mà  
Ex 3,19  Agipta per ço que us na anets sinó  per mà poderoza. 20 E yo mostraré a ell la 
Ex 4,4  Déu: –Sten la tua mà e pren-la  per la coha. E estès la mà e pres-la, e  
Ex 4,5  tornà verga. 5 –Açò és fet  per ço que crèguan que aparech Déu de tos  
Ex 4,8  si no creuran a tu e no t’oyran  per lo senyal primer, creuran la tua veu  
Ex 4,8  senyal primer, creuran la tua veu  per lo senyal segon. 9 E si no’t creuran  
Ex 4,9  senyal segon. 9 E si no’t creuran  per los II senyals ne oyran la tua veu,  
Ex 4,16  què devets fer. 16 Aquell parlarà  per tu al pobla, e ell serà en la tua  
Ex 4,21  Farahó. E yo endurahiré son cor  per ço que no lex lo meu poble. 22 E diràs 
Ex 4,26  que hach dit «Novi de sanch a mi»,  per circumsizió. 27 E dix Déu a Aron: –Vé 
Ex 4,28  totes les paraules del Senyor  per les quals tramatia ell, e los senyals  
Ex 5,1  “Lexa anar lo meu poble de Yraell  per ço que sacrifícan mi en lo dasert.” 2  
Ex 5,3  ells: –Lo Déu de Yraell apellà nós  per ço que anem la via de III dies per lo  
Ex 5,3  per ço que anem la via de III dies  per lo desert e que sacrificam al nostro  
Ex 5,3  al nostro Déu e Senyor, e que  per ventura no sdevengués a nós en  
Ex 5,7  no donets gens de palla al poble  per mesclar-la ab lo brach de les  
Ex 5,7 lo brach de les rajolles, ne llenya  per coura-les axí com debans faÿets, mas 
Ex 5,9  les obres, e no’s raposen  per peraules monsonagueres. 10 E axiren  
Ex 5,12  obre. 12 E fo escampat lo poble  per tota la terra de Agipta per ço que  
Ex 5,12  poble per tota la terra de Agipta  per ço que cullicen la palla del rostoll.  
Ex 5,14  no podían acabar la obra, batuts  per los destreyadors de Pharahó dient:  
Ex 5,17  –Vosaltres vagats en ociositat, e  per amor de açò diets: “Anem e  
Ex 5,19  lo nombra de les rajoles 19 [*]  per cascun dia. 20 E corraguéran a Moysèn  
Ex 5,21  e jutge ço que vosaltres fets  per vostro ordonament devant Farahó e  
Ex 5,21 cor vós havets mès coltell en sa mà  per ociura nós. 22 E retornà Moysèn a  
Ex 5,22  a nostro Senyor e dix: –Senyor,  per què has opramut lo teu poble, ne per  
Ex 5,22  què has opramut lo teu poble, ne  per què has tramès mi? 23 Cor per ço com  
Ex 5,23  ne per què has tramès mi? 23 Cor  per ço com yo sóm intrat a Farahó per ço  
Ex 5,23  per ço com yo sóm intrat a Farahó  per ço que parlàs en lo teu nom, has  
Ex 6,6 ramenbrant de la mia covinensa. 6 E  per amor de açò dich als ffills de Yraell: 
Ex 6,8  sobra la qual yo llevé la mia mà  per ço que donàs ella a Abram, Ysach e  
Ex 6,9  de Yraell, los quals no oïren ell  per rahó del treball de lur esparit e per  
Ex 6,9  rahó del treball de lur esparit e  per la obra dura. 10 E perlà Déu a Moysèn  
Ex 6,13 de Yraell e a Faraó, rey de Agipta,  per ço que traguessen los fills de Yraell  
Ex 6,14  són los prínceps de les casades  per companyes sues. Ffills de Rubèn, mayor 
Ex 6,16 16 E aquests són los fills de Lleví  per lurs cognisions: Guersson e Caad i  
Ex 6,17  de Lleví, foren: Llebim e Semeý  per lurs cognisions. 18 E los fills de  
Ex 6,19  tots foren los perentats de Lleví  per les sues companyes. 20 E pres Amram  
Ex 6,25  fill de Aron, sacerdot, pres  per muller de les filles de Putiel, la  
Ex 6,27 qui parlaren a Farahó rey de Agipta  per traure los fills de Yraell de Agipta,  
Ex 7,5 de terra de Agipte ab grans juýs, 5  per ço que sàpien los agepcians que yo sóm 
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Ex 7,11 e encantadors, e faheren allò matex  per lurs encantamens [*], 12 e gitaren  
Ex 7,16 a tu dient: Llexa anar lo meu poble  per ço que sacrifich en lo desert; e entrò 
Ex 7,17  are no l’has volgut oir. 17 E  per ço vet què diu nostre Senyor: En açò  
Ex 7,19  e tots los lochs de les aygües,  per ço que tornen en sanch e que sia crúor 
Ex 7,24  los agipcians entorn del flum  per trobar aygua que podessen beura, cor  
Ex 8,1  Senyor: Llexa anar lo meu pobla  per ço que sacrifícan a mi en lo desert. 2 
Ex 8,8  e yo llexaré anar lo seu poble  per sacrificar lur Déu. 9 E dix Moysèn a  
Ex 8,9 Farahó: –Tu ordones mi que yo prech  per tu e per tos serfs e per ton poble per 
Ex 8,9  ordones mi que yo prech per tu e  per tos serfs e per ton poble per ço que  
Ex 8,9  yo prech per tu e per tos serfs e  per ton poble per ço que pertèsquan les  
Ex 8,9  tu e per tos serfs e per ton poble  per ço que pertèsquan les granotes de tu e 
Ex 8,10 dix: –Yo faré segons la tua peraula  per ço que sàpies que negú no és axí com  
Ex 8,12  e apellà Moysèn nostre Senyor  per lo sonament de les granotes que havia  
Ex 8,17  de la terra, e foren fets poys [*]  per tota la terra de Agipte. 18 E faheren  
Ex 8,18  encantadors ab lurs encantasions  per ço que aduguessen poys, e no ho  
Ex 8,20  diu Déu: Llexa anar lo meu poble  per ço que sacrifich a mi, 21 cor si no’l 
Ex 8,22 poble, cor no hy seran les mosques,  per ço que tu conegues que yo sóm Senyor  
Ex 8,24 de Agipta, e fo corrumpude la terra  per aquesta manera de mosques. 25 E apellà 
Ex 8,27  ells nos allapidarien. 27 Nós irem  per lo desert anadura de III dies, e aquí  
Ex 8,28  28 E dix Farahó: –Yo llexaré vós  per ço que sacrificats al Senyor Déu  
Ex 8,28  no us na anets pus luyn, e pregats  per mi. 29 E dix Moysèn: –Yo axiré devant  
Ex 8,29  que no lexs anar lo pobble  per sacrificar a nostre Senyor. 30 E axí  
Ex 9,1  hebreus: Llexa anar lo meu poble  per ço que sacrifich a mi; 2 cor si encara 
Ex 9,11  los encantadós star devant Moysèn  per raó de la verola que en ells era e’n  
Ex 9,13  hebreus: Llexa anar lo meu poble  per ço que sacrifich mi, 14 cor en esta  
Ex 9,14  teus serfs e sobre lo teu poble,  per ço que sàpies que no és nagú senblant  
Ex 9,16  e periràs de la terra. 16 E  per amor de açò yo t’he pozat, que mostra 
Ex 9,19  que no serà ajustat, serà mort  per lo cayiment de la padruscada.” 20 †E  
Ex 9,20 de la padruscada.” 20 †E ell tremet  per† la peraule de nostre Senyor, menà a  
Ex 9,20  dezar lurs serfs e lus bestiàs  per cases, 21 e aquells qui menysprasaren  
Ex 9,22  –Stin la tua mà devers lo cel  per ço que sia padruscade en tota la  
Ex 9,28  que cessen los trons e la pedra,  per ço que leix anar vós e que en nenguna  
Ex 9,29 cessaran los trons e la padruscade,  per ço que sàpies que del Senyor és la  
Ex 9,31  31 Lo li e l’ordi foren farits  per ço con l’ordi espiguave e lo li ya  
Ex 10,1  enduraït lo seu cor e de sos serfs  per ço que yo face aquests senyals en ell, 
Ex 10,3  sotmès a mi? Llexa anar mon poble  per ço que sacrifich a mi. 4 E si no ho  
Ex 10,7  nós açò? Llexem anar los hòmens  per ço que sacrifícan al Senyor llur Déu.  
Ex 10,8  –Anats e sacrificats al Déu vostre  per ço que d’equí avant no peresca [*]. 9 
Ex 10,10  infans? ¿Per què havets dupta, ne  per què pensats mal? 11 No serà fet axí,  
Ex 10,22 en tota la univerce terra de Agipta  per IIIs dies, 23 enaxí que negú no veyha  
Ex 11,7  ca, de l’home entrò a le bèstia,  per ço que sàpien [*] quants miracles  
Ex 11,9  a Moysèn: –Farahó no us oyrà,  per molts de senyals que facen en la terra 
Ex 12,3  de aquest mes prenga cascú de vós  per casade un anyell a lurs cases, 4 e si  
Ex 12,12 la Pascha ell a Déu. 12 »E passsaré  per terra de Agipta en la nit aquesta, e  
Ex 12,13  sobre vós e no serà a vós plaga  per destrohir com yo farré la terra de  
Ex 12,15 generacions, en fur de segla. 15 »E  per VII dies menyarets l’alís, e en lo  
Ex 12,21  a ells: –Anats e pren[e]ts animal  per conpanyes vostres, e deguollarets a  
Ex 12,21  vostres, e deguollarets a ell  per la Pasque. 22 E farets un salpasser de 
Ex 12,23  entrò al matí, 23 car Déu pessarà  per farir los egepcians, e com veurà la  
Ex 12,23  venir en les vostres cases  per farir-nos. 24 Tu guarda aqueste  
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Ex 12,51  fills de Ysrael de terra de Agipte  per les sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1  
Ex 13,3  vos n’ha trets Déu de aquest loch  per ço que no mengets pa llevat. 4 Vuy  
Ex 13,9  quaix ramenbranse devant tos ulls,  per ço que llig de nostre Senyor sia tots  
Ex 13,13  E al primer nat de l’aze muderàs  per ovella si no’l resembràs [*] per  
Ex 13,13  per ovella si no’l resembràs [*]  per preu. 14 E com te demanaran tos fills  
Ex 13,15  al primer nat de les bèsties. E  per amor de açò yo sacrifich a nostre  
Ex 13,17 lo poble, nostre Senyor no’ls menà  per la carrera dels falisteus, qui’ls era 
Ex 13,17  qui’ls era dret pasatge, que  per ventura no’s panadís Farahó si’ls  
Ex 13,18 ratornàs en Agipte, 18 mas menà’ls  per la via del desert que és prop de la  
Ex 13,19 pres Moysèn la ossa de Josep ab si,  per ço com ell conjurà los fills de Ysrael 
Ex 13,21  desert. 21 E Déu anave devant ells  per mostrar-los la via, de dia en una  
Ex 13,21  e de nits en una colona de foch,  per ço que’ls mostràs la via cascun  
Ex 14,2  que’s ratornen e que’s meten  per la ragió de Fiayrot, qui és entre  
Ex 14,4  lo cor de Pharaó e de aquells  per ço que us pesseguèscan, e saré  
Ex 14,11  ¿Per ço som amenats en lo desert,  per morir? ¿Per què has volgut fer açò,  
Ex 14,12 Agipte dient: “Perteix-te de nós,  per ço que servesquam los agipcians”? Cor  
Ex 14,14  14 car nostre Senyor se combatrà  per vós. E per ço, callats vosaltres. 15 E 
Ex 14,14  Senyor se combatrà per vós. E  per ço, callats vosaltres. 15 E dix Déu ha 
Ex 14,16  la mar, e depertir-s’ha aquella  per ço que íntran los fills de Ysrael e  
Ex 14,16  los fills de Ysrael e que passen  per mig de la mar en sech. 17 E yo  
Ex 14,17 yo endurahiré lo cor dels agipcians  per ço que perseguèscan a vós, e saré  
Ex 14,22  22 e intraren los fills de Ysrael  per mig de la mar en sech, e era la mar  
Ex 14,23  e totes les carretes intraren  per mig de la mar. 24 E com fo vengude la  
Ex 14,25  devant Ysrael, cor Déu se combat  per ells contre nós. 26 E dix Déu a  
Ex 15,18 les tues mans. 18 Lo Senyor regnarà  per tostemps e oltra. 19 E és entrade la  
Ex 15,19  mar, e los fills de Ysrael anaren  per sech enmig de la mar. 20 E pres  
Ex 15,22 lo desert de Zur, e anaren III dies  per lo desert, e no trobaren aygua. 23 E  
Ex 15,23 poguéran beura les aygües de Maroch  per ço com éran amargozes; per ço fo  
Ex 15,23  Maroch per ço com éran amargozes;  per ço fo covinent cosa que fos apellat  
Ex 16,3  de Ysrael: –Més amàrem esser morts  per la mà de nostre Senyor en la terra de  
Ex 16,3  has menats nós en aquest desert,  per ço que aucieces tota aquesta multitut  
Ex 16,4 segons que haurà mester aquell dia,  per ço que yo’ls asayg si algú yrà en ma  
Ex 16,5  dos tans de açò que solien cullir  per sengles dies. 6 E digueren Moysèn e  
Ex 16,8  e al matí pa en sadollament,  per ço car ha oÿdes vostres mermuracions;  
Ex 16,15  és lo pa que us dóna lo Senyor  per menyar. 16 Aquesta és la paraula la  
Ex 16,16  n’hage mester a menyar, un almut  per cascun cap; segons lo nombre de les  
Ex 16,21  21 E collien-ne cascú d’ells  per lo matí sengles quarts, aytant con na  
Ex 16,22  -ne dos tants, ço és, dos almuts  per sengles hòmens. E vengueren tots los  
Ex 16,25  cor disapte és de nostre Senyor, e  per amor de açò no’n trobarets vuy al  
Ex 16,26 lo VII és rapòs de nostre Senyor, e  per amor de açò no’n trobarets. 27 E  
Ex 16,27  lo setè dia, e axiren del poble  per ço que’n cullicen, e no’n trobaren.  
Ex 16,31  de Ysrael lo nom de aquell magne,  per ço com era quaix senblant a saliandre, 
Ex 16,32 e sia guordat a vostres generacions  per ço que coneguen lo pa que fiu menyar a 
Ex 16,33  e estoge’l devant nostre Senyor  per estojar a les vostres generacions. 34  
Ex 16,35  fills de Ysrael menyaren la magne  per XL anys entrò que vingueren en terra  
Ex 17,1  fills de Ysrael [*] desert de Sín  per les sues albergades, segons la paraule 
Ex 17,2 [*] –Per què pledejats contre mi, e  per què temtats Déu? 3 E sedeyà aquí lo  
Ex 17,3  Déu? 3 E sedeyà aquí lo poble  per aygua, e mermuraren contre Muysèn  
Ex 17,4  de aquest poble, cor si no’ls era  per un poch allapidar- m’hían? 5 E dix  
Ex 17,7  devant los vells de Ysrael, 7 e  per ço con tentaren Déu dient: «¿És Déu ab 
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Ex 17,8  Ysrael». 8 E adonchs vench Amalech  per combatra los fills de Ysrael en  
Ex 17,14  14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu açò  per ramenbransa en lo libra, e lliure-lo 
Ex 18,8 de la mà de Farahó e dels agipcians  per amor de Ysrael, e tot lo treball que  
Ex 18,9 deslliurats. 9 Fo molt alegra Jetró  per amor de tots los béns que Déu havia  
Ex 18,12  Aron e tots los vells de Ysrael  per ço que menyasen pa ab ell devant  
Ex 18,13  13 E’n l’altra dia sseya Moysèn  per ço que jutyàs lo poble, e estech lo  
Ex 18,16  com esdevé a ells [*], vénen a mi  per ço que yo jutge a ells, e fas-los a  
Ex 18,20  e la manera del colre, e la via  per la qual deguen entrar, e le obre que  
Ex 19,8  farem. E com retornàs Moysèn a Déu  per dir-li la responció del poble, 9 dix 
Ex 19,9  vendré a tu en una calige de nuu  per ço que m’oja perlar lo poble en tu e  
Ex 19,16  E fo oÿde veu gran de botzines  per esmayar, e tamé’s lo poble qui era en 
Ex 19,18  munt. 18 E tot lo munt [*] fumave  per ço devellà nostro Senyor sobre ell ab  
Ex 19,21  e testimoniage al poble que  per ventura no’s desretglasen e que no  
Ex 19,21  e que no passen los térmens  per veura al Senyor, e que per açò no  
Ex 19,21  térmens per veura al Senyor, e que  per açò no parís d’ells la meyor part, 22 
Ex 19,22  pugen al Senyor sien sentificats  per ço que ells no sien farits. 23 E dix  
Ex 19,24  los térmens ne pujen al Senyor,  per ço que per ventura yo no’ls aucia. 25 
Ex 19,24  ne pujen al Senyor, per ço que  per ventura yo no’ls aucia. 25 E devallà  
Ex 20,7  en va, cor no haurà nostre Senyor  per nèdeu aquell qui pendrà son nom en va. 
Ex 20,11  hy són, e reposà en lo VII dia, e  per amor de açò beneý Déu lo dia del  
Ex 20,12  12 »Honreràs ton pare e ta mare  per ço que visques llongament sobre la  
Ex 20,18  la botzina e veya lo munt fumar, e  per açò, de por, estigueren de lluyn. 19 E 
Ex 20,19 e oyr-t’hem. No parle Déu ab nós  per ço que no muyram. 20 E dix Moysèn al  
Ex 20,20 poble: –No us temats, cor Déu vench  per ço que provàs a vós e per ço que sia  
Ex 20,20 Déu vench per ço que provàs a vós e  per ço que sia sa temor ab vós e que no  
Ex 20,26  aquell, serà ensutzat. 26 »No pugs  per escalons a l’altar meu, per ço que no 
Ex 20,26  pugs per escalons a l’altar meu,  per ço que no sia revelade la tua  
Ex 21,4  seran del senyor, e ell axirà  per cabal ab son vestit. 5 E si dirà lo  
Ex 21,12  de moneda. 12 »E qui farrà hom  per voler-lo auciura, de mort muyra. 13  
Ex 21,14 14 E si algú aguoytarà acordadement  per auciure son proïsma ab enguan e’l  
Ex 21,14  de dins mon altar lo deus pendra  per ço que muyra. 15 E qui ferrà son para  
Ex 21,18  no serà mort mas caurà en llit  per malaltia, 19 si’s llevarà e irà  
Ex 21,23  jutgeràs segons que mereix: ànima  per ànima, 24 ull per ull, dent per dent,  
Ex 21,24 que mereix: ànima per ànima, 24 ull  per ull, dent per dent, mà per mà, peu per 
Ex 21,24  per ànima, 24 ull per ull, dent  per dent, mà per mà, peu per peu, 25  
Ex 21,24  24 ull per ull, dent per dent, mà  per mà, peu per peu, 25 cremament per  
Ex 21,24  ull, dent per dent, mà per mà, peu  per peu, 25 cremament per cremament,  
Ex 21,25  per mà, peu per peu, 25 cremament  per cremament, naffre per naffre, bleveza  
Ex 21,25  25 cremament per cremament, naffre  per naffre, bleveza per bleveza. 26 »E com 
Ex 21,25  naffre per naffre, bleveza  per bleveza. 26 »E com ell ferrà l’ull de 
Ex 21,26  ell, los leix anar franchs  per l’uy que’ls haurà tret; 27 e si  
Ex 21,30  serà mesa sobre ell, sia donade  per l’ànima de aquell, o qualque cosa que 
Ex 21,31 31 E si fill o filla serà escornade  per lo bou, senblant mateix sentència. 32  
Ex 21,32  32 E si [*] serva serà feride  per ell, do a son senyor XXX sicles de  
Ex 22,1  bou e l’auciurà o’l vendrà, pach  per un bou sinch bous, e IIII ovelles per  
Ex 22,1  un bou sinch bous, e IIII ovelles  per una ovella. 2 E si serà sobreprès lo  
Ex 22,2  en la case, e pendrà aquí naffre  per la qual muyra, lo faridor no és tingut 
Ex 22,5  ab foch, o hy llexerà sa bístia  per ço que pexa aquí, sertes del millor de 
Ex 22,10  e morrà e debeliterà o serà presa  per altre, e nenguns no veuran açò, 11 lo  
Ex 22,13  a son senyor. 13 E si serà menyat  per bèstia, no n’és tingut; e si serà  
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Ex 22,13  no n’és tingut; e si serà naffrat  per bèstia a mort, aport so que serà mort  
Ex 22,15  mayorment si serà llogade  per preu a le sua obra. 16 »Si algú  
Ex 22,16  farà a ella adot e pendrà-la  per muller. 17 E si lo para d’ella no le  
Ex 22,17  para d’ella no le hy volrà donar  per muller, deu-li donar la monede del  
Ex 22,29  e totes promeyes te usaràs a dar  per ofarir, e lo primer nat de tos fills  
Ex 22,31  les carns qui seran mortes  per altres bèsties, mas gitar-les-hets 
Ex 23,1  ne junyes tes mans axí que  per hom malvat digues falç testimoni. 2 No 
Ex 23,11  en lo VII ayn [*] llexaràs raposar  per ço que mengen los pobres de ton poble, 
Ex 23,12  obreràs, e en lo VII dia sessaràs,  per ço que reposen los bous e tos àzens, e 
Ex 23,14  vostra bocha. 14 »III festes a mi  per sengles anys farets. 15 E guorderets  
Ex 23,25 25 Servirets al Senyor, Déu vostre,  per ço que yo benaesca tos pans e tes  
Ex 23,29  no serà trestornade en dasert,  per ço que no crèsquan les bèsties contre  
Ex 23,33 33 ne no habitaran en la tua terra,  per ço que per ventura no’t fessen peccar 
Ex 23,33  en la tua terra, per ço que  per ventura no’t fessen peccar en mi; cor 
Ex 24,4  a la reÿl del munt, e XII títols  per XII trips de Ysrael. 5 E envià per  
Ex 24,5  per XII trips de Ysrael. 5 E envià  per jóvens dels fills de Ysrael, e  
Ex 24,12  la ley e los manements que escriví  per ço que’ls ensenyas als fills de  
Ex 24,16  sobre Sinaý. E cobrí ell la nuu  per VI dies, e en lo VII dia cridà Moysèn  
Ex 25,7 pedres de unicle e pedres presioses  per adornar ephot e encare la racional. 8  
Ex 25,14  de or, 14 e passaràs la una barra  per los II sercles d’or de la un llats, e 
Ex 25,14  d’or de la un llats, e l’altre  per los altres II sercles de l’altre  
Ex 25,26 IIII angles de aquexa matexa taula,  per segles peus; 27 sots la corona seran  
Ex 25,27  la corona seran los sercles de or  per un sien meses barres per ço que puguen 
Ex 25,27  de or per un sien meses barres  per ço que puguen portar la taula. 28 E  
Ex 25,28 fust de setim e sien cubertes d’or  per portar la taula. 29 E feràs ses  
Ex 25,37 posaràs aquelles sobre lo canelobre  per ço que inllumín sobre la part de sa  
Ex 26,4  e en la sumitat de les cortines  per ço que hom les pugua ajustar ensemps.  
Ex 26,5  haurà L anses, ço és, bagues,  per ço que hom pugua ajustar la una a l’  
Ex 26,10  anses o bagues en la altra cortina  per ço que’s pugua a la altra ajustar  
Ex 26,24  qui en los anglas són posadores  per aytal matexa juntura dèvan esser  
Ex 26,25  colones de argent seran XVI, IIs  per cascuna taula. 26 »E faràs barres de  
Ex 26,26  faràs barres de fust de sethim V,  per tenir ferm les taules de la un llats  
Ex 26,28 la plaga occidental 28 que’s meten  per miganes taules demont entrò demont. 29 
Ex 26,29  d’or, e lurs anells faràs d’or,  per los quals les barres contenguen les  
Ex 26,36  cubertor a le porta de la tenda,  per un hom entra en lo tebernacle, de blau 
Ex 27,7  d’eram, 7 e metràs les perxes  per los dits anells, e seran les perxes o  
Ex 27,7  o barres en II llats de l’altar  per portar ell. 8 No soldat, mas va e vach 
Ex 27,20  que sia molt pur, fet en pique,  per ço que de aquell crem [*] tostemps 21  
Ex 28,1  d’enmig dels fills de Ysrael,  per esser sacerdots e que servesquen a mi, 
Ex 28,4  a Aron, ton frare, e a sos fills,  per ço que servèsquan a mi axí com a  
Ex 28,12  Senyor, e sobra cascuna spatlle  per ramenbrance. 13 E faràs encastaments  
Ex 28,20  aquestes pedras seran encastades  per orde en aur. 21 E hauran XII noms [*]  
Ex 28,21  pedres, sengles noms en sengles,  per los XII trips. 22 E faràs sobra llo  
Ex 28,27 contra la fas de la juntura jusane,  per ço que puguen junyir sobre los  
Ex 28,32  d’ell com a ora d’esberch [*]  per ço que no’s tranch leugerament. 33 E  
Ex 28,35  Aron en l’ofici del ministra  per ço que sia oït son so com entrarà e  
Ex 28,38 la landa tots temps en lo seu front  per ço que nostre Senyor sa tenga per  
Ex 28,38  per ço que nostre Senyor sa tenga  per paguat d’ell. 39 »E estrènyer-s’ha 
Ex 28,42  42 E fé a ells braguers de lli  per cobrir lur carn de lur verguonya, e de 
Ex 28,43  e com sa acostaran a l’altar  per ço que aminéstran en lo santuari, per  
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Ex 28,43  ço que aminéstran en lo santuari,  per ço que en iniquitat de la cosa no  
Ex 29,14  cremaràs defora de la posada  per ço cor per peccat és. 15 »E pendràs la 
Ex 29,14  defora de la posada per ço cor  per peccat és. 15 »E pendràs la un dels  
Ex 29,22 qui és sobra ells, e la cuxa dreta,  per ço cor és moltó de consagració, 23 e  
Ex 29,29  los fills de aquell aprés d’ell  per ço que en aquella unten e consagren  
Ex 29,30  dies vesta aquella lo sacerdot, e  per aquella serà custitució de sos fills  
Ex 29,30  en lo tabernacla del testament,  per ço que aminéstran a mi en lo santuari. 
Ex 29,33  del testament menyaran, 33  per ço que sia agradabla lo sacrifici e  
Ex 29,36 les mans de aquells, 36 e lo vadell  per peccat oferràs per sengles dies a lurs 
Ex 29,36  36 e lo vadell per peccat oferràs  per sengles dies a lurs pardonaments, e  
Ex 29,41  ofarràs al vespra axí com faïst  per lo matí, e faràs la oferta, segons les 
Ex 29,44  ab l’altar, e a Aron ab sos fills  per ço que servèsquan a mi axí com a  
Ex 29,46  aduguí a ells de terra de Agipta  per ço que estigués entre ells. Yo só lo  
Ex 30,1 Capítol XXXI 1 »E faràs a ell eltar  per fer perfum de timiama, e de fust de  
Ex 30,3  ell d’or net, axí dedins com  per les espatlles entorn d’ell e los  
Ex 30,4 4 e dos anells d’or sots lo sercla  per cascun llats per ço que per aquells  
Ex 30,4  or sots lo sercla per cascun llats  per ço que per aquells sien meses barras  
Ex 30,4  sercla per cascun llats per ço que  per aquells sien meses barras ab què sie  
Ex 30,7  sobra ell de odor suau, perfumarà  per lo matí; com pendrà les llantes  
Ex 30,8  al vespra, ferà perfum de temiama  per tostemps devant nostra Senyor en les  
Ex 30,10  l’ayn, en la sanch qui és oferta  per peccat, e perdonarà sobra aquell en  
Ex 30,12 entorn lur nombra, daran cascú preu  per les sues ànimes a nostre Senyor, e no  
Ex 30,16 en ús del tabernacla del testament,  per ço que sia covinensa devant nostre  
Ex 30,18  faràs un vaxell d’aram e un basí  per llevar, e posaràs aquell entre lo  
Ex 30,20  e com se deuran ajustar a l’altar  per ço que ofiren en aquell temiama a  
Ex 30,21  aquell temiama a nostra Senyor, 21  per ço que per ventura no múyran. E serà  
Ex 30,21  a nostra Senyor, 21 per ço que  per ventura no múyran. E serà fur de  
Ex 30,21  fur de setgla a ell e a se samensa  per successions. 22 E parlà nostra Senyor  
Ex 30,25  d’oli sant qui serà axí compost  per fer obra de untament. 26 E de açò  
Ex 30,30 e santificaràs aquells en sacerdots  per ço que servèsquan a mi. 31 »E diràs  
Ex 30,35  35 e compondràs-ho ab temiama  per rahó de untar, e sia mesclat  
Ex 30,38  homa que ferà semblant odor  per olre, perirà dels seus pobles. 31,Tit  
Ex 31,2  a Moysèn: 2 –Vet que yo apella  per nom Beselxel, lo fill de Urí, nét de  
Ex 31,4  e de sciència en tota obra 4  per cogitament de fabre, qualquequal cosa  
Ex 31,6  de fusta. 6 E he donat a ell  per companyó Holiab, fill de Achisemeoch,  
Ex 31,6 trip de Dan, ab cor de tota saviesa  per ço que fessen totes les coses que yo  
Ex 31,10  ministre Aron sacerdot e sos fills  per ço que servèsquan en lur ofici en les  
Ex 31,13  e vós en les vostres generacions,  per ço que sapiats que yo sóm Senyor qui  
Ex 32,12  mal trasch ells de nostre poder,  per auciura ells en les montanyes e per  
Ex 32,12 per auciura ells en les montanyes e  per delir-los en la terra?” Rapòs-sa  
Ex 32,13  tos servidors, los quals jurest  per tu mateix dient: “Yo muntiplicaré la  
Ex 32,25  Moysèn que lo pobla era despullat,  per ço cor los havia despullats Aron per  
Ex 32,25  ço cor los havia despullats Aron  per rahó de la gran llegeza, per la qual  
Ex 32,25  Aron per rahó de la gran llegeza,  per la qual cosa ell lo costituí nuu entre 
Ex 32,25 lo costituí nuu entre los estranys,  (per ço cor ell hi consentí). 26 E estech  
Ex 32,27  de la una porta entrò a l’altre  per mig de la albergada. Cascú mat muller  
Ex 32,29  vostres fills o en vostres frares,  per ço que do a vós benadicció. 30 E en  
Ex 32,30  Yo puyaré a nostra Senyor e veuré  per ventura si poré acabar que us perdó  
Ex 32,31  Senyor e dix: –Senyor, prec-ta  per aquest pobbla que ha fet peccat contra 
Ex 32,31 pobbla que ha fet peccat contra tu,  per ço com han fet a ells déu d’or.  
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Ex 32,35  35 E farí nostra Senyor lo pobla  per rahó del vadell que féu Aron. 33,Tit  
Ex 33,2  sament daré aquella.” 2 E daré’t  per guihador lo meu àngell per ço que gite 
Ex 33,2  daré’t per guihador lo meu àngell  per ço que gite’n los cananeus e’ls  
Ex 33,3  aquest poble és de dura servitut,  per ço que per ventura no destrovís tu en  
Ex 33,3  és de dura servitut, per ço que  per ventura no destrovís tu en la via. 4 E 
Ex 33,5  a tu. Ya ara depòs lo teu ornament  per ço que sàpia què face a tu. 6 E  
Ex 33,11 Parlava Moysèn a nostre Senyor cara  per cara, axí com sol perlar homa a son  
Ex 33,12 tu diguist que’ls ma faràs a saber  per nom, e he trobade gràcia devant tu. 13 
Ex 33,13  devant tu, mostra a mi la tua faç  per ço que yo sàpia tu e trop gràcia  
Ex 33,16  gràcia devant tu, si no vas ab nós  per ço que’ns gloriagem desobra tots los  
Ex 33,17  devant mi, e tu matex he conagut  per nom. 18 E ell dix: –Mostra a mi la tua 
Ex 34,2  que tranquest. 2 E està aperallat  per lo matí per ço que puges mantinent en  
Ex 34,2  2 E està aperallat per lo matí  per ço que puges mantinent en lo munt de  
Ex 34,5  5 E com devellàs nostre Senyor  per la nuu, estech Moysèn ab ell apellant  
Ex 34,7  e colpa e peccat, e negú devant tu  per si és ignossent, qui rrets les  
Ex 34,10  sobre la terra ne en negunes gens,  per ço que detriu lo pobla aquest enmig  
Ex 34,15  apellar-t’hia algú d’ells  per ço que menyasses de les coses  
Ex 34,20 E lo primer nat de l’aze rahembràs  per ovella, e si no darà lo preu per  
Ex 34,20  per ovella, e si no darà lo preu  per aquell, serà aucís. Lo primer nat de  
Ex 34,29  que resplendent fos la sua cara  per ço cor en companyia havia perlat ab  
Ex 34,31  -ce prop d’ell. 31 E apellats  per ell, ratornaren, axí Aron com los  
Ex 35,8  [*], e fust de setim, 8 e oli  per inluminar e a cuynar e a confagir los  
Ex 35,24  a Déu, e tot lenyam de setim  per fer diverses obres. 25 E les fembres  
Ex 35,26  e pèlls de cabres; tot açò faeren  per lur pròpria voluntat. 27 E la multidut 
Ex 35,29 obra que havia manada nostre Senyor  per mà de Moysèn, e tots los fills de  
Ex 35,35  35 car abdozos han la siència  per ço que fesen la obra brondade e  
Ex 36,3  de fer, tot dia venia lo pobla  per lo matí e ofarien llurs vots e llurs  
Ex 36,6  6 E manà Moysèn que fecen cridar  per la host que ni hom ni fembra no ofarís 
Ex 36,13  E féu L anells d’or que passecen  per orde per les bagues de les cortines,  
Ex 36,13  anells d’or que passecen per orde  per les bagues de les cortines, que havien 
Ex 36,13  de cortina ell féu L anells d’or  per ço que’s junyisen ensemps e que  
Ex 36,14  de flaçades de pèlls de cabres axí  per cobrir sobra lo traginat del  
Ex 36,17  en les unes, e L en les altres,  per ço que ensemps sa poguessen ajunyir.  
Ex 36,18  18 E féu L sivelles d’aram  per conguoyir la tenda e que fos fet de  
Ex 36,22  havia en cascuna de les posts  per ço que’s junyís la una ab l’altra; e 
Ex 36,24  argent, II a cascuna de les posts,  per ço que’s junyís una a cascun cantó,  
Ex 36,26  26 ab XL colones de argent, II  per cascuna part de la taula. 27 E de la  
Ex 36,28 vers la mar, posà VI taules 28 e II  per sengles angles del tabernaccla [*], 29 
Ex 36,29  par, e axí ho féu de cascuna part  per los angles, 30 per ço que fosen VIII  
Ex 36,30  de cascuna part per los angles, 30  per ço que fosen VIII ensemps les taules e 
Ex 36,31  31 Féu barres de fust de sethim, V  per ço que contenguessen les taules de lha 
Ex 36,33 E féu atrecí altra barra qui passàs  per mig de les taules, de la un angla tro  
Ex 36,34 los cercles dèvan esser fets d’or,  per los quals puga esser portat ab les  
Ex 37,3 entorn, 3 e fermà IIII anells d’or  per angles d’ella, dos anells en cascun  
Ex 37,5  cobrí de or, 5 les quals passà  per los anells qui éran en los llats de la 
Ex 37,5  qui éran en los llats de la arqua  per portar-la. 6 E féu una claustra tot  
Ex 37,14  de IIII peus 14 [*] que passàs  per aquelles barres, per ço que hom la  
Ex 37,14 [*] que passàs per aquelles barres,  per ço que hom la pogués portar. 15 E  
Ex 37,21  21 e les flos éran sots los canons  per III lochs, que fan ensemps VI canons  
Ex 37,27  e II anells d’or sobra la corona  per cascun llats, per ço que passacen  
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Ex 37,27  sobra la corona per cascun llats,  per ço que passacen perxes per ells e que  
Ex 37,27  llats, per ço que passacen perxes  per ells e que poguecen l’altar portar.  
Ex 37,29  timiama de l’odorament molt nèdeu  per la obra de perfumar. 38,Tit Capítol  
Ex 38,5  part de la ara IIII anells [*]  per los quals passacen les perxes a portar 
Ex 38,7 los anells sobra lo llats de la ara  per portar l’altar. E aquest altar no era 
Ex 38,21  en les peraules dels llevins,  per mà de Lichamar, fill de Aron,  
Ex 38,22  de Hur, del trip de Judà, complí  per manement de Moysèn, axí com Déu havia  
Ex 38,23 havia manat a ell, 23 junyint a ell  per companyó Holiap, fill de Achimach, del 
Ex 39,3  la color vermella e entra lli,  per ço que fessen obra brodade e’n  
Ex 39,7 llats sobra los muscles de l’ephot  per remenbranse dels fills de Ysrael, axí  
Ex 39,14  dels fills de Ysrael [*], cascú  per son nom. 15 E feren sobra lo hossen  
Ex 39,18  II cadenes d’or, e devallaven  per les spatles avall, e junyían-se en  
Ex 39,21  contra lo mig, e havia orla entorn  per ço que no s’esquinsàs. 22 E faéran  
Ex 39,41  brodats a servir en la santadat  per Aron e per sos fills. 42 Cor tot ço  
Ex 39,41  a servir en la santadat per Aron e  per sos fills. 42 Cor tot ço que manà  
Ex 40,9  lo tabernacla ab los seus vaxells  per ço que sien santifiquats, 10 e l’  
Ex 40,11 seus e totes les coses consagrades,  per ço que sien sants dels sants. 12 »E  
Ex 40,13  13 portaran les santes vestadures  per ço que aministren a mi, e la unció de  
Ex 40,19  e penyà devant aquella lo vel  per ço que pogués oir la visió de Déu. 20  
Ex 40,36  foch, vahent lo pobla de Ysrael  per totes llurs mugudes. Expl Ací fenex lo  
Lv 1,3 porta del tabernacla del testimoni,  per ço que plàcia ell a nostre Senyor; 4 e 
Lv 2,2 face lo prevera perfum sobra la ara  per ramenbrance, e és perfum e sacrifici  
Lv 2,13  13 »E qualque cosa aportaràs  per sacrificar, salaràs ab sal, ne no  
Lv 2,16  una partida farà perfum lo prevera  per ramenbrance de la oferta, axí com és  
Lv 3,6  de ovelles e la deguolladura serà  per pasificament, sia mascla sia fembra,  
Lv 3,9  la deguolladura del pasificament  per sacrifice devant nostre Senyor, e lo  
Lv 4,2 fills de Ysrael: »Ànima com peccarà  per ignorància de sacrifici e de tots  
Lv 4,3  faent delinquir lo pobbla, offerrà  per son peccat I vadell que sia net al  
Lv 4,7  lo corn de l’altar de la timiama  per fer gràcies al Senyor, qui és en lo  
Lv 4,8  8 E lo sèu del vadell offarrà  per lo peccat, axí aquell [*] aquell qui  
Lv 4,13  la coŀlació de Ysrael sa ignorave  per ignorància faent ço que és contre lo  
Lv 4,14  son peccat, ofira un vadell  per lo peccat. E aporten aquell a le porta 
Lv 4,20  com féu del primer; e preguen  per ells los sacerdots, e Déu serà  
Lv 4,21 -lo axí com lo primer vadell, cor  per gran multituts de peccats és. 22 »E si 
Lv 4,22  més de açò que nostre Senyor veda  per ignorància, 23 e aprés conexerà son  
Lv 4,25 se lo dit en la sanch del sacrifici  per peccat e tinye’n los corns de l’  
Lv 4,26  la ara axí com lo perfum ce fa  per pasificament, e praguarà per ell per  
Lv 4,26  ce fa per pasificament, e praguarà  per ell per ço que lo seu peccat sia  
Lv 4,26  pasificament, e praguarà per ell  per ço que lo seu peccat sia perdonat. 27  
Lv 4,27  perdonat. 27 »E si ànima peccarà  per ignorància del poble de la terra, ço  
Lv 4,29  lo cap de sa oferena la qual és  per peccat, e deguoll aquella en lloch de  
Lv 4,31  de suavitat al Senyor, e preguerà  per aquell e serà-li pardonat. 32 »E si  
Lv 4,32  si lo moltó aportaran a sacrificar  per peccat, la ovella que aportarà sia  
Lv 4,35 del sèu del moltó qui és sacrificat  per pasificament, e sia cremat sobra l’  
Lv 4,35  en ensens a nostre Senyor, e prech  per aquell e per son peccat, e llurs  
Lv 4,35 nostre Senyor, e prech per aquell e  per son peccat, e llurs peccats li seran  
Lv 5,2  cosa no nèdea, sia que sia morta  per alguna bèstia o que sia morta per si  
Lv 5,2  per alguna bèstia o que sia morta  per si matexa o per alguna altra reptília, 
Lv 5,2  o que sia morta per si matexa o  per alguna altra reptília, e serà oblidade 
Lv 5,5  la arrada, 5 face panetència  per lo peccat: 6 ofira I anyell del folcat 
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Lv 5,6  del folcat o I cabra, e orerà  per ell lo sacerdot e per son peccat. 7  
Lv 5,6  e orerà per ell lo sacerdot e  per son peccat. 7 »En altra manera, si no  
Lv 5,7  o II coloms a nostre Senyor, un  per lo peccat, e l’altre per lo  
Lv 5,7  un per lo peccat, e l’altre  per lo holocaust, 8 e donarà aquells al  
Lv 5,8  secerdot, lo qual ofira lo primer  per peccat, e plom-li lo cap de la part  
Lv 5,9  al fonament de l’altar, cor  per peccat és; 10 l’altra oferrà en  
Lv 5,10  axí com solen fer, e preguarà  per ell lo secerdot e per lo peccat d’  
Lv 5,10  e preguarà per ell lo secerdot e  per lo peccat d’aquell, e serà perdonat a 
Lv 5,11  o dos polls de coloms, ofira  per son peccat la Xª part d’un ephí, ço  
Lv 5,11  ni ensens no n’hi pos gens, cor  per peccat és. 12 E lliura aquella al  
Lv 5,13  de ell qui ofir, 13 e prech  per ell, e lo romanent sia del prevera per 
Lv 5,13  ell, e lo romanent sia del prevera  per prasantalla. 14 E parlà Déu a Moysèn  
Lv 5,15  Senyor santificades peccarà, ofira  per son peccat un moltó net del folch, e  
Lv 5,16  -ho al sacerdot, lo qual prech  per aquell ofirén lo moltó, e serà  
Lv 5,17  a ell. 17 »Ànima qui peccarà  per ignorància e ferà una de les coses que 
Lv 5,17 llig, e entendrà la cosa del peccat  per la sua iniquitat, 18 ofira un moltó  
Lv 5,18  extimació del peccat. Lo qual ador  per ell, cor no sabent ho féu, e serà  
Lv 5,19  e serà perdonat [*] ell, 19 cor  per error s’era departit del Senyor.  
Lv 6,5  coses pensades reta, 5 tot ço que  per enguan volia retenir, entreguament, e  
Lv 6,6 senyor al qual ha donat lo dan. 6 E  per lo seu peccat ofira un moltó nàdeu del 
Lv 6,7 mesura del peccat. 7 E aquell prech  per ell devant lo Senyor e perdó a aquell  
Lv 6,7  devant lo Senyor e perdó a aquell  per cascuna cosa que peccà. Capítol VI 8 E 
Lv 6,17  del santuari del tabernaccla; 17 e  per ço no serà enfermantat, cor la part de 
Lv 6,17  lo santo santorum, e serà axí com  per peccat o per colpa. 18 Solament los  
Lv 6,17  e serà axí com per peccat o  per colpa. 18 Solament los mascles dels  
Lv 6,18  Aron menyaran ella, e açò sia fur  per tostemps a vostres generacions de  
Lv 6,20  en sacrifici perdurable; la miytat  per lo matí e la miytat per lo vespra. 21  
Lv 6,20  la miytat per lo matí e la miytat  per lo vespra. 21 La qual fragiran en  
Lv 6,22  la oferta serà cremada en l’altar  per lo sacerdot qui del para per dret  
Lv 6,22  altar per lo sacerdot qui del para  per dret succeyrà, 23 e tot sacrifici dels 
Lv 6,25  Aquesta és la ley de la oferta  per peccat. »En lo loch on se oféran los  
Lv 6,30 30 e tota la oferena que’s deguoll  per peccat de la qual se portarà [*] a la  
Lv 7,2  la colpa. »Santa dels sants és, 2  per amor de açò allà on deguollaran lo  
Lv 7,2  deguollaran e sacrificaran  per la colpa, e la sanch de aquell sia  
Lv 7,5  car açò és perfum a nostre Senyor  per la colpa. 6 Tots los mascles del  
Lv 7,7  sant és dels sants. 7 »E axí com  per peccat és ofert sacrifici, e axí matex 
Lv 7,7  és ofert sacrifici, e axí matex  per la colpa; e a cascun sacrifici serà  
Lv 7,10  los fills de Ysrael sia depertit  per agual mesura. 11 »Aquesta és la lley  
Lv 7,12 al Senyor. 12 »E si la oferena serà  per acostament de gràcia, ofiren pans sens 
Lv 7,12  e crespells de sèmola fets ab oli  per agual mesclament, 13 e pans llevats  
Lv 7,13  ab lo sacrifici de les gràcies  per passifiquar, 14 dels quals offerrà I  
Lv 7,14  14 dels quals offerrà I  per premícies a nostre Senyor, e serà dels 
Lv 7,16 al matí. 16 »Si emperò nenguna cosa  per voluntat serà aportade per sacrifici,  
Lv 7,16  cosa per voluntat serà aportade  per sacrifici, senblantment en aquell dia  
Lv 7,24  24 lo sèu de les bèsties morteÿnes  per si o de aquelles qui seran mortes per  
Lv 7,24  si o de aquelles qui seran mortes  per altres bèsties haurets en vostros  
Lv 7,37  de l’holocaust e del sacrifici  per peccat e encara per colpa e per  
Lv 7,37 e del sacrifici per peccat e encara  per colpa e per consagració e per  
Lv 7,37  per peccat e encara per colpa e  per consagració e per sacrificis  
Lv 7,37  per colpa e per consagració e  per sacrificis pacificables, 38 les quals  
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Lv 8,2 ab l’untament de l’oli e un vadel  per peccat e dos moltons e un canestell de 
Lv 8,11 sos vaxells e lo pitxell e son bací  per santificar ells. 12 E gità oli sobra  
Lv 8,14 nostre Senyor. 14 E portà un vadell  per peccat, e Aron e sos fills posaren les 
Lv 8,20  entorn. 20 E l’ariet desmenbrà  per menbres, e lo cap e la fraxura e lo  
Lv 8,21 e l’ariet tot ensès sobre l’altar  per ço com era holocaust de suau odor al  
Lv 8,28  ’n sobre l’altar de l’holocaust  per ço cor era consagració e oferta en  
Lv 8,34  com en aquests presents fets és,  per ço que complats vostro sacrifici. 35  
Lv 9,2 Aron: 2 –Prin un vadell fill de bou  per peccat e un ariet en holocaust, e  
Lv 9,3 fills de Ysrael: “Pranets un cabrit  per peccat e I vadell e un anyell d’un  
Lv 9,4  en holocaust, 4 lo bou e l’ariet  per pasificament, e deguollat aquells  
Lv 9,7  –Acoste’t a l’altar e sacrifica  per ton peccat e ofir lo holocaust, e  
Lv 9,7 peccat e ofir lo holocaust, e prega  per tu e per tot lo pobla, e com oferràs  
Lv 9,7 ofir lo holocaust, e prega per tu e  per tot lo pobla, e com oferràs dons per  
Lv 9,7  tot lo pobla, e com oferràs dons  per lo poble, prega per ell e ahora per  
Lv 9,7  oferràs dons per lo poble, prega  per ell e ahora per ell, axí com manà  
Lv 9,7 per lo poble, prega per ell e ahora  per ell, axí com manà nostre Senyor. 8 E  
Lv 9,8  a l’altar e deguollà lo vadell  per lo seu peccat, 9 la sanch del qual li  
Lv 9,10 ronyons e la part del fetge qui són  per son peccat perfumà sobra l’altar axí  
Lv 9,13  aparallaren a ell depertits  per menbres ab lo cap e cascun menbra  
Lv 9,15  aygua e los peus. 15 E ofarí-ho  per lo peccat del poble. E pres lo cabrit  
Lv 9,16 E sacrificà lo holocaust e féu-lo  per son dret. 17 E sacrificà-li  
Lv 9,22  E com hach axí complit les ofertes  per peccat e los holocausts pasificables,  
Lv 10,6  ne esquinsarets vostres vestedures  per ço que per ventura no muyrats, per ço  
Lv 10,6  vostres vestedures per ço que  per ventura no muyrats, per ço que sobre  
Lv 10,6  per ço que per ventura no muyrats,  per ço que sobre tota la coŀlació no isqua 
Lv 10,9  9 –Tot vi és que pot enbriaguar;  per ço que no’n beuràs tu ne tos fills  
Lv 10,10  en les vostres generacions, 10  per ço que hajats sciència de triar entra  
Lv 10,11  meus fus que ha parlat Déu a ells  per mà de Moysèn 12 E parlà Moysèn a Aron, 
Lv 10,16  coses lo boch cremat qui era ofert  per peccat, trobà’l, e fou irat contra  
Lv 10,17  què no menyats lo sacrifici fet  per peccat en lloch sant? Cor sant dels  
Lv 10,17  de iniquitat e que preguets  per aquella davant nostre Senyor. 18 E no  
Lv 10,19  Moysèn: –Vuy és ofert lo sacrifici  per peccat e lo holocaust devant lo  
Lv 11,2  »Guordats tot ço que he escrit  per ço que sia vostra Déu. Aquests són los 
Lv 11,21  peus [*] haurà llonguesa detràs  per què saltarà sobra terra, 22 [*] axí  
Lv 11,33  haurà astat serà ensutzat, e  per amor de açò deu esser trenquat. 34  
Lv 11,38  la samence e aprés serà toquada  per la morteÿna, aquí matex serà  
Lv 11,45 qui aduguí a vós de terra de Agipta  per ço que fos a vós en Senyor. Sants  
Lv 11,47  en aygua e graponen en terra, 47  per ço que sapiats e conaguats les  
Lv 12,2  a ells: »Fembra qui haurà consabut  per sament, si infentarà mascla serà no  
Lv 12,2  si infentarà mascla serà no nèdee  per VII dies del departiment de les  
Lv 12,4  en la sanch de la sua purificació  per XXXIII dies, e no toch nenguna cosa  
Lv 12,5  5 »E si serà fembra, serà no nèdea  per II setmanes, entorn lo gitament de les 
Lv 12,6  los dies de la sua porgació,  per fill o per filla, porterà I anyell d’ 
Lv 12,6 dies de la sua porgació, per fill o  per filla, porterà I anyell d’un ayn en  
Lv 12,6  e I poll de coloma o de tortra  per peccat a le porta del tabernaccla del  
Lv 12,7  7 qui ho ofira devant Déu e prech  per aquella, e axí serà mundada del  
Lv 12,8  quals a fer holocaust e l’altra  per peccat, e pregarà per ella lo sacerdot 
Lv 12,8  e l’altra per peccat, e pregarà  per ella lo sacerdot e axí serà mundade.  
Lv 13,4  secerdot aquell e tingue’l enclòs  per VII dies; 5 e considerarà en lo VII  
Lv 13,5  ne mudada, tengue’l enclòs  per altres VII dies, 6 e en lo dia VII  
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Lv 13,8  al prevera 8 e condepnar-l’ha  per inmunde, si a ell serà vist. 9 »E  
Lv 13,11  color e aquella carn serà viva, 11  per llepra molt vella pot esser  
Lv 13,13  tota la carn sua, jutyar-l’ha  per llepra nèdea per ço cor tota és  
Lv 13,13  jutyar-l’ha per llepra nèdea  per ço cor tota és tornada en blanquor;  
Lv 13,15  15 adonchs lo secerdot jutgerà ell  per inmunda e serà contat entre los no  
Lv 13,17  ell lo secerdot e triar-l’ha  per munda. 18 »E la carn e la cotna en la  
Lv 13,20  e si axí és, comdepnar-l’ha  per plaga de llepra qui serà nade en la  
Lv 13,21  fosqua, enclourà ell lo prevera  per VII dies; 22 e si entretant esclatarà  
Lv 13,22  lo cuyr, porà jutyar aquell  per llepra, 23 e si no’s mourà, úlsara és 
Lv 13,26  serà espècia de llepra sotsescura,  per què lo prevera tengua aquell tenquat  
Lv 13,26  lo prevera tengua aquell tenquat  per VII dies; 27 e en lo VIIè dia sia  
Lv 13,28  no asats clara, de cremament és, e  per amor de açò sia mundat, cor sicatrichs 
Lv 13,31  e los cabels negres, tengua aquell  per VII dies, 32 e en lo dia VIIè jutge  
Lv 13,33  meyns de la plagua e tendrà’l  per VII dies altres; 34 e si en lo VIIè  
Lv 13,46  e clamar-s’ha al sacerdot 46  per totstemps, cor llebrós és e no nèdeu;  
Lv 13,49  alba o roge màcula serà ensutzada,  per llepra serà tinguda e sia mostrat al  
Lv 13,50  al secerdot. 50 Lo qual le tenga  per VII dies, 51 e en lo VII dia sia  
Lv 13,51  la llepra o si perseverarà,  per ensutzat serà jutgat lo vestiment e  
Lv 13,52  e tot ço que serà atrobat, 52 e  per amor de açò sia cramada a flama de  
Lv 13,54 pot anar, llepra és, e tenga aquell  per altres VII dies. 55 E com veurà la faç 
Lv 14,4 aquell que serà purificat que ofira  per si II pardals vius los quals són  
Lv 14,7  aquell qui és mundat VII vegades  per ço que dret sia porgat, e puixs llex  
Lv 14,12  12 e pendrà l’enyell e oferrà’l  per la colpa, e lo sister de l’oli, e  
Lv 14,13  là on solen deguollar la oferta  per lo peccat e lo holocaust, ço és, en lo 
Lv 14,13  ço és, en lo lloch sant, e axí com  per peccat e enaxí per la colpa al  
Lv 14,13  sant, e axí com per peccat e enaxí  per la colpa al sacerdot pertayn lo  
Lv 14,14  del sacrifici que és deguollat  per la colpa, e posar-n’ha en l’estrem 
Lv 14,17  e sobra la sanch qui és scampada  per la colpa, 18 e sobre lo cap de aquell. 
Lv 14,19 de aquell. 19 E preguerà devant Déu  per aquell e farà lo sacrifici per peccat, 
Lv 14,19  Déu per aquell e farà lo sacrifici  per peccat, e adonchs deguollarà lo  
Lv 14,21 haver ço que dit és, hage un anyell  per la colpa e ofir per ço que prech per  
Lv 14,21  hage un anyell per la colpa e ofir  per ço que prech per ell lo sacerdot, e la 
Lv 14,21  la colpa e ofir per ço que prech  per ell lo sacerdot, e la Xª part de la  
Lv 14,22  de coloms, dels quals sia la un  per lo peccat e l’altra en holocaust. 23  
Lv 14,24  lo prevera lo moltó del sacrifici  per la colpa e lo sester de l’oli, e  
Lv 14,28  lloch de la sanch qui és escampada  per la colpa, 29 e lo romanent de l’oli  
Lv 14,31  dels polls dels coloms ofira 31 un  per la colpa, altra en holocaust, ab la  
Lv 14,36  si alguna llepra serà en aquella,  per ço que tota no sia feta inmunda de la  
Lv 14,36  e puys entra lo prevera en la casa  per ço que conega la llepra. 37 E con  
Lv 14,38  de la casa e tanquarà la porta  per VII dies; 39 e en lo VIIè dia tornarà  
Lv 14,44  que la llepra hi serà ratornada e  per les parets són escampades màcules, la  
Lv 14,51 atrecí, e de açò salpuscarà la casa  per VII vegades, 52 e purifiquarà aquella  
Lv 14,53  volar al camp delliura, adorerà  per la casa e serà mondade per dret. 54  
Lv 14,53  adorerà per la casa e serà mondade  per dret. 54 »Aquesta és la lley de tota  
Lv 15,15  sacerdot, 15 lo qual oferrà la un  per lo peccat e l’altra en holocaust e  
Lv 15,15  e l’altra en holocaust e pregarà  per aquell devant Déu, e serà mundat del  
Lv 15,19 sanch al cap del mes, sia departida  per VII dies. 20 E tothom qui toquarà ella 
Lv 15,24  de la sua sanch, serà no nèdeu  per VII dies, e en tots llochs on ell  
Lv 15,25  dormirà ensutzarà. 25 »Ffembra qui  per molts dies soferrà flux de sanch, no  
Lv 15,30  30 dels quals la un oferrà  per peccat e l’altre per holocaust, e  
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Lv 15,30  la un oferrà per peccat e l’altre  per holocaust, e pregarà lo prevera per  
Lv 15,30 per holocaust, e pregarà lo prevera  per ella davant Déu e per la mundícia del  
Lv 15,30  lo prevera per ella davant Déu e  per la mundícia del seu flux. 31 »E  
Lv 15,32 flux de sperma, e qui són ensutzats  per jaure ab fembra, 33 e de aquelles que  
Lv 16,2  la cuberta qui cobre la arqua,  per ço que no muyra, cor yo aparaguí sobre 
Lv 16,3  en la santadat, que oferrà I tor  per peccat e un moltó en holocaust, 4 e  
Lv 16,4  la gonella de lli e bragues de lli  per ço que sel ses verguonyes, e sinya  
Lv 16,5  dels fills de Ysrael II cabrits  per peccat e un moltó en holocaust; 6 e  
Lv 16,6  6 e com aporterà lo tor, orerà  per si e per la sua casa. 7 E ferà astar  
Lv 16,6 com aporterà lo tor, orerà per si e  per la sua casa. 7 E ferà astar los II  
Lv 16,9  aquell qui serà axit en sort a Déu  per peccat, 10 e l’altre cabrit «ne  
Lv 16,11  açò serà fet, ofira lo tor e prech  per si e per la sua casa, e deguoll  
Lv 16,11  fet, ofira lo tor e prech per si e  per la sua casa, e deguoll aquell. 12 E  
Lv 16,13  cuberta que és sobre lo testament  per ço que no muyra. 14 E prenga de la  
Lv 16,15 15 »E com haurà deguollat lo cabrit  per lo peccat del poble, escamp la sanch  
Lv 16,17  homa no sia en lo santuari [*]  per ço que prech si e per la casa sua [*]. 
Lv 16,17  santuari [*] per ço que prech si e  per la casa sua [*]. 18 [*] e aportarà la  
Lv 16,21  enviar-lo-n’ha al desert  per la mà de algun hom, 22 e portar-se- 
Lv 16,24  holocaust e del poble, pregarà axí  per si com per lo poble. 25 E lo sèu qui  
Lv 16,24 e del poble, pregarà axí per si com  per lo poble. 25 E lo sèu qui és ofert per 
Lv 16,25  lo poble. 25 E lo sèu qui és ofert  per peccat serà perfumat sobra l’altar.  
Lv 16,27  e lo cabrit que seran deguollats  per peccat, dels quals és aportade la  
Lv 16,32  serà en lo qual haurà untade le mà  per ço que servesqua axí com a secerdot  
Lv 16,32 ço que servesqua axí com a secerdot  per son para; e aporterà vestedura de lli  
Lv 16,34  a vós fur llegítim e perdurabbla  per ço que aorets per los fills de Ysrael  
Lv 16,34  e perdurabbla per ço que aorets  per los fills de Ysrael e per los peccats  
Lv 16,34  aorets per los fills de Ysrael e  per los peccats de aquells una vegada l’  
Lv 17,4  oferrà a le porte del tabernaccla  per oferta a Déu, digna és de sanch quax  
Lv 17,5  perirà d’enmig de son pobla. 5 E  per amor de açò deven ofarir sacrifici e  
Lv 17,5  los quals auciuran en lo camp  per ço que sia santificat Déu devant a le  
Lv 17,9 aporterà a le porta del tabernaccla  per ço que ofira a Déu, l’homa aquell  
Lv 17,12  [*] en l’ànima, e perdonarà. 12 E  per amor de açò dixí als fills de Ysrael:  
Lv 17,14  de tota carn en la sanch és. E  per ço he dit als fills de Ysrael: La  
Lv 17,15  mengerà cosa de si morta o presa  per bèstia fera, axí dels de la terra com  
Lv 17,15  e serà ensutzat fins al vespra. E  per aquest orde serà fet nèdeu, 16 lo qual 
Lv 18,4  e los meus manaments guordareu, e  per aquells ireu. Yo sóm Senyor, Déu  
Lv 19,13  a ton proïsma ne’l destrenyaràs  per força. No romandrà lo treball de ton  
Lv 19,21  car no fonch franqua. 21 Mas  per lo seu delicta ofira al Senyor a le  
Lv 19,22  testimoni I anyell, 22 e pregarà  per ell lo sacerdot, per lo seu peccat  
Lv 19,22  22 e pregarà per ell lo sacerdot,  per lo seu peccat davant lo Senyor, e serà 
Lv 20,3  aquell d’enmig de mon pobble,  per tant con haurà donat de la sua sament  
Lv 20,17  amendozos en prasència del pobble,  per tant con llur llegesa la un de l’  
Lv 20,22  mies lleys e juýs e feu aquelles  per tal que a vosaltres la terra no us  
Lv 21,6 e los pans del seu Déu praséntan, e  per tant sants seran. 7 »De lloch sutze ni 
Lv 21,13  lo Senyor. 13 »Lo sacerdot prenga  per muller nina; 14 viuda ne rebuyade,  
Lv 21,17  a Aron: »Hom de la tua sament  per companyes qui haurà màcula, no  
Lv 22,4  de Aron que serà llebrós o malalt  per flux de sament, no mengerà de aquelles 
Lv 22,10  coses santifiquades; [*] lo llogat  per fer algun treball per lo sacerdot no  
Lv 22,10 [*] lo llogat per fer algun treball  per lo sacerdot no mengerà de aquelles  
Lv 22,12 a qualsevulla del pobla serà donade  per muller, de les coses que santificades  
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Lv 22,14  mengerà de les coses santifiquades  per ignorància, afagirà-hy la sinquena  
Lv 22,16  que prasenten al Senyor, 16 que  per ventura no sostenguen la malvestat de  
Lv 22,18  e presentaran la sua víctima  per vot o voluntàriament presentar vulla  
Lv 22,19  al Senyor, 19 presentat sia  per vosaltres. Mascla sens màcula serà  
Lv 22,21 víctima dels pasífichs al Senyor, o  per vot o voluntàriament, presentant axí  
Lv 22,27  o cabra, com serà engendrade,  per VII dies serà sots la mamella de la  
Lv 22,29 o fills. 29 »E si inmolareu víctima  per retra gràcies al Senyor perquè sia  
Lv 23,6  dels pans alizos del Senyor és;  per VII dies pans alizos mengereu. 7 Lo  
Lv 23,8  sacrifici en foch al Senyor  per VII dies, e lo VII dia serà [*] pus  
Lv 23,14  al Déu vostre. Manement és  per a tostemps en vostres generacions e en 
Lv 23,15  la guarba de les promeyes  per VII setmanes plenes, 16 fins a l’  
Lv 23,19  molt suau al Senyor. 19 E I cabrit  per lo peccat fareu, e II anyells  
Lv 23,21  servici no fareu en aquell. Custum  per a tostemps serà en totes generacions e 
Lv 23,31  deliré aquella de son poble; 31  per què res de obra no fareu en aquell.  
Lv 23,31  obra no fareu en aquell. Custum bo  per a tostemps a vosaltres serà en totes  
Lv 23,34  Tabernaclas, ço és, Cabanyelles,  per VII dies al Senyor. 35 »Lo primer dia  
Lv 23,36  de servey no fareu en ell, 36 e  per VII dies presentareu holocaust al  
Lv 23,39 de la terra, fareu festa del Senyor  per VII dies. Lo dia primer e lo dia VIIIè 
Lv 23,41  vostre, 41 e fareu la feste d’ell  per VII dies cascun ayn; costum serà per a 
Lv 23,41  VII dies cascun ayn; costum serà  per a tostemps en vostres generacions. E  
Lv 23,42  e rapozareu en les casades de rama  per VII dies. Tots aquells qui seran de la 
Lv 24,2  a tu oli de olives molt pur e net  per cremar en les llantes continuadament.  
Lv 24,3 devant lo Senyor a honor e a usance  per a tostemps en vostres generacions; 4  
Lv 24,8  dels fills de Ysrael de amistansa  per a tostemps, 9 e seran de Aron e de sos 
Lv 24,9  del sacrifici del Senyor, de dret  per a tots temps. 10 »E veus que axit és  
Lv 24,16 mort muyra, ab pedres sia allapidat  per tota la moltitut del poble; vulla que  
Lv 24,18 farirà e matarà animal, retrà ànima  per ànima. 19 »Qui farà alguna farida o  
Lv 24,20  axí sia fet d’ell: 20 trancadura  per trencadura, ull per ull, dent per  
Lv 24,20  20 trancadura per trencadura, ull  per ull, dent per dent. Pendrà aytal  
Lv 24,20  per trencadura, ull per ull, dent  per dent. Pendrà aytal faride o naffra com 
Lv 24,21  matarà bístia, dar-n’ha altra  per aquella; qui farirà l’hom, agualment  
Lv 25,3 3 »Per VI ayns sembreràs ton camp e  per VI anys poderàs te vinya e colliràs  
Lv 25,5  no la podaràs; 5 les coses que  per si brota la terra no les culliràs, e  
Lv 25,12  de la verema no les collireu 12  per la santificació de l’ayn jubileu, e  
Lv 25,24  forestés e conrehadós meus sou, 24  per què tota la regió de vostre poceció  
Lv 25,25 posseció, e vendrà lo seu propinqüe  per rembra aquella, fer-ho porà; 26  
Lv 25,26  lo qui ha venut la poceció lo preu  per raembra no porà trobar, 27 seran  
Lv 25,28  trobarà la sua mà, ço és, lo preu  per rembra, haurà lo comprador ço que  
Lv 25,30  aquella e los seus succeÿdors  per a tostemps, e rembra no’s porà en lo  
Lv 25,31  serà la casa que no ha muralla,  per dret de camps serà venuda, que si  
Lv 25,34  ells no les vendran, car posseció  per tostemps és. 35 »Si atendrit serà ton  
Lv 25,43  43 No aflaguesques a aquell  per senyoria ni més haver; tembràs tu lo  
Lv 25,45  en vostra terra: aquests haureu  per asclaus, 46 e ab dret de haratatge los 
Lv 25,46 als succeÿdors e posayr-los-heu  per a tostemps; e los vostros frares [*]  
Lv 25,46  frares [*] no’ls destrengueu  per potènsia. 47 »Si’s raforcerà devers  
Lv 25,50  l’ayn del jubileu, e de la moneda  per la qual era vanut se llevarà [*] serà  
Lv 25,54  ell forçadement devant tu. 54 E si  per açò no’s porà raembra, en l’ayn  
Lv 26,15  no façau les coses que manades són  per mi, e anullareu lo meu pacta, 16 yo de 
Lv 26,16  debades sembrareu la sament, que  per los anemichs serà devorada; 17 posaré  
Lv 26,18 les iniquitats vostres a VII dobles  per los vostros peccats, 19 e trenquaré la 
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Lv 26,21  plagues fins a VII doblaries  per vostres peccats 22 e faré vanir en  
Lv 26,23  no us volreu castiguar e caminareu  per lo contrari ab mi, 24 yo de sert  
Lv 26,24 24 yo de sert caminaré ab vosaltres  per lo contrari, e farir-vos-he VII  
Lv 26,24  e farir-vos-he VII veguades  per los vostres peccats, 25 e dresaré  
Lv 26,27  sareu sadollats. 27 »E si enquare  per aquestes coses no m’ohirets e  
Lv 26,28  corregir-vos-he de VII plagues  per vostres peccats, 29 axí que mengeu les 
Lv 26,35  en los disaptes de sa soladat,  per tant con no ha reposat en los vostres  
Lv 26,39  en la terra de sos anemichs, e  per los peccats de lurs pares e seus seran 
Lv 26,40  e llunyats de mi e han caminat  per lo contrari a mi. 41 Caminaré yo  
Lv 26,41  pensa llur. »E llevors pregueran  per les malvestats llurs, 42 e ramenbrar- 
Lv 26,43  43 la qual com serà lexada  per ells conplaurà a ci en los disaptes  
Lv 26,43  los disaptes seus sofarint soladat  per ells; e pregaran ells per los lurs  
Lv 26,43  soladat per ells; e pregaran ells  per los lurs peccats per tant com hauran  
Lv 26,43  pregaran ells per los lurs peccats  per tant com hauran meynspresat los meus  
Lv 26,45 fills de Ysrael en lo mont de Sinaý  per la mà de Moysèn. 27,Tit Capítol XXVII  
Lv 27,6  X. 6 E de un mes fins al V ayn,  per mascla seran dats V sicles; per la  
Lv 27,6  per mascla seran dats V sicles;  per la fembra, III. 7 Lo LXè ayn lo mascla 
Lv 27,10  sant serà 10 e mudar no’s porà  per millor que lo mal ni piyor que lo bo,  
Lv 27,14  bona o mala, e segons lo preu que  per ell serà estimat serà venuda, 15 e ci  
Lv 27,16  de ordi serà sembrada la terra,  per XL sicles de argent serà venuda. 17 Si 
Lv 27,29 tota santificació qui és presentade  per l’hom, no’s rembrà, mas de mort  
Lv 27,33  33 e no serà alegit bo ni mal ni  per altre serà mudat; e si algú lo muderà, 
Ex 1,18  lo rey féu-les-sa venir e dix:  –Per què és açò que no volets fer ço que  
Ex 2,13  e dix en aquell qui havia lo tort:  –Per què fers ton proÿsma? 14 E aquell  
Ex 2,14 lo egepcià? E temé’s Moysèn e dix:  «Per cert, sabude és la cosa.» 15 E Farahó 
Ex 2,18  a Ragel, para lur, ell los dix:  –Per què us sou cuytades axí de venir a  
Ex 2,20 E ell los dix: –Aon és aquell homa?  Per què’l llexàs? Apallats-lo per ço  
Ex 5,4  4 E dix a ells lo rey de Agipta:  –Per què Moysèn e Aron sou curosos del  
Ex 5,15  Yraell, e cridaren a Farahó dient:  –Per què fas açò contra nós, qui som tos  
Ex 10,7  7 E diguéran los serfs de Farahó:  –Per què sofarim nós açò? Llexem anar los  
Ex 10,10  llexaré anar vós e vostres infans?  ¿Per què havets dupta, ne per què pensats  
Ex 10,16  de la terra en tot Agipte. 16  Per la qual cosa, mantinent Pharaó apellà  
Ex 12,19  de aquell mes matex, a vespra. 19  Per VII dies llevat no sia trobat en les  
Ex 13,10  a tu nostre Senyor de Agipte. 10  Per la qual cosa tu guardaràs en aquesta  
Ex 14,5  –Què volen fer, ne què havem fet?  Per què llexàrem lo poble de Ysrael que no 
Ex 14,11  Senyor, 11 e digueren a Moysèn:  –Per aventura no havia sapulcres en  
Ex 14,11  no havia sapulcres en Agipte?  ¿Per ço som amenats en lo desert, per  
Ex 14,11  amenats en lo desert, per morir?  ¿Per què has volgut fer açò, que’ns  
Ex 16,3 carns e menyàvem pa en sadollament.  Per què has menats nós en aquest desert,  
Ex 17,2  lo poble ab Moysèn [*]. [*]  –Per què pledejats contre mi, e per què  
Ex 17,3  e mermuraren contre Muysèn dient:  –Per què fahist-nos axir de Agipte? ¿Per 
Ex 17,3  què fahist-nos axir de Agipte?  ¿Per ço que auciheces nós e nostres filles 
Ex 18,14  –Què és açò que tu fas al poble?  Per què seus tu tot sol e al poble està  
Ex 18,19  aquest tu no pories sostanir. 19  Per la qual cosa, ojes la mia paraule e  
Ex 23,10  [*] en terra de Agipte. 10  »Per VI anys sembraràs te terra e  
Ex 28,11  segons la nativitat de aquells. 11  Per obra d’antallador [*] entallaràs en  
Ex 32,11 Moysèn nostre Senyor son Déu dient:  –Per què, Senyor, se irexerà la tua ira  
Ex 32,12  12 ¿E diran los agipcians:  “Per mal trasch ells de nostre poder, per  
Ex 36,4  llurs vots e llurs promeses. 4  Per la qual cosa los maestres, vahent que  
Lv 10,17 romaseren ffills de Aron, e dix: 17  –Per què no menyats lo sacrifici fet per  
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Lv 23,3  les quals apellareu santes: 3  »Per VI dies fareu faena; lo dia VIIè  
Lv 24,8  de la oferació del Senyor. 8  »Per cascuns disaptes seran mudats devant  
Lv 25,3  fareu los disaptes del Senyor. 3  »Per VI ayns sembreràs ton camp e per VI  
Lv 17,8  casa de Ysrael e dels estranys qui  peragrínan ab vós qui offerrà holocaust o  
Ex 6,4  de aquells, en la qual foren  peragrins e estranys. 5 Yo he oÿts los  
Ex 8,10  ell li dix: –Yo faré segons la tua  peraula per ço que sàpies que negú no és  
Ex 33,4  tu en la via. 4 E oý lo pobla la  peraula mala aquesta, e ploraren, e no mès 
Ex 33,17 nostre Senyor a Moysèn: –Yo faré la  peraula que tu has perlada, cor tu has  
Ex 35,4  fills de Ysrael: –Aqueste és la  peraula que mane nostre Senyor dient: 5  
Lv 17,2  e digues a ells: Aquesta és la  peraula que manà Déu dient: 3 »Qualquequal 
Ex 8,31  Senyor, 31 lo qual féu segons la  peraule de aquel, e tolch les mosques a  
Ex 9,20  20 †E ell tremet per† la  peraule de nostre Senyor, menà a sos serfs 
Ex 12,24  farir-nos. 24 Tu guarda aqueste  peraule llegítima a tu e a tos fills entrò 
Ex 5,9  les obres, e no’s raposen per  peraules monsonagueres. 10 E axiren los  
Ex 6,9 Senyor.” 9 E contà Moysèn totes les  peraules aquestes als fills de Yraell, los 
Ex 19,7  del poble, e dix-los totes les  peraules que havia dites Déu que digués a  
Ex 19,9  E denuncià Moysèn totes aquestes  peraules de Déu al poble, 10 e dix Déu a  
Ex 23,8  axorben los savis e fan torçre les  peraules dels justs. 9 »No faces trists  
Ex 24,3 Moysèn e recomtà al poble totes les  peraules del Senyor, e encare los juÿns, e 
Ex 24,4  4 E escriví Moysèn totes universes  peraules de nostro Senyor. E llevà’s matí 
Ex 24,8  ab vosaltres sobre totes aquestes  peraules. 9 E pujaren Moysèn e Aron e  
Ex 31,18 Moysèn, com hach complides aquestes  peraules, IIs taules [*] de pedra scrites  
Ex 34,1  e escriu sobre les taules les  peraules que éran escrites en les taules  
Ex 34,27  a Moysès: –Scriu a tu aquestes  peraules, cor sobre les peraules aquestes  
Ex 34,27 tu aquestes peraules, cor sobre les  peraules aquestes tallaré fermament ab tu  
Ex 34,28  e escriví en les taules les X  peraules del fermament. 29 E com devallà  
Ex 34,33  Sinaý. 33 E com hach complides ses  peraules, posà’s cobriment sobra la sua  
Ex 38,21 segons lo manement de Moysèn en les  peraules dels llevins, per mà de Lichamar, 
Lv 14,54  és la lley de tota llepra e de  percudiment, 55 de llepra en vestimens o  
Ex 3,20 20 E yo mostraré a ell la mia mà, e  percudiré a Agipta an totes les mies  
Ex 8,2  2 E si no’l vol lexar, vet que yo  percudiré tots los térmens ab granotes, 3  
Ex 8,16  e digues-li: “Stin la tua mà e  percut la polç de la terra, e seran poys  
Lv 14,51 51 en la sanch de aquell benyarà lo  perdal viu e lo fust e la grana e l’  
Ex 32,30  per ventura si poré acabar que us  perdó vostres peccats. 31 E ratornà Moysèn 
Lv 6,7  prech per ell devant lo Senyor e  perdó a aquell per cascuna cosa que peccà. 
Lv 16,30  entra vós; 30 en aquest dia és  perdó vostre e encara mundament de tots  
Ex 32,31  ço com han fet a ells déu d’or.  Perdona’ls aquesta arrada. 32 E si no hu  
Lv 4,20  per ells los sacerdots, e Déu serà  perdonador. 21 Emperò lo vadell apòrtan- 
Ex 30,16 16 E tota la moneda que hauràs dels  perdonaments dels fills de Ysrael  
Lv 23,27 dia desè de aquest mes setè, dia de  perdonansa sarà e de molt gran festa [*],  
Ex 34,7 guordes misericòrdias en millers, e  perdonant nalet e colpa e peccat, e negú  
Ex 29,36  l’altar com sacrificaràs a  perdonar sobre ell hòstia o sacrifici, e  
Ex 30,16  covinensa devant nostre Senyor a  perdonar sobra vostres ànimes. 17 E parlà  
Lv 14,29  git sobra lo cap del purificat a  perdonar sobre ell devant Déu; 30 e de les 
Lv 17,11  aquella a vós sobre l’altar meu a  perdonar sobre vostres ànimes, cor la  
Ex 30,10  sanch qui és oferta per peccat, e  perdonarà sobra aquell en les vostres  
Lv 14,20  e posarà aquell en l’altar [*], e  perdonarà sobre ell lo prevera e sarà  
Lv 16,16  en la †oració† de l’oracla. 16 E  perdonarà sobre lo santuari de totes les  
Lv 16,32  ànimes a fur de tostemps. 32 »E  perdonarà lo secerdot qui untat serà en lo 
Lv 16,33  de lli e vestedures santes, 33 e  perdonarà al santuari, al tabernaccla del  
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Lv 17,11  cor la sanch [*] en l’ànima, e  perdonarà. 12 E per amor de açò dixí als  
Ex 29,37 aquell en santificació. 37 VII dies  perdonaràs sobra l’altar, e santificaràs  
Ex 23,21 ’t vulles contendra ab ell, cor no  perdonaré vostres colpes com peccarets, e  
Lv 4,26  ell per ço que lo seu peccat sia  perdonat. 27 »E si ànima peccarà per  
Lv 5,10  e per lo peccat d’aquell, e serà  perdonat a ell. 11 »E si no basta son  
Lv 5,16  per aquell ofirén lo moltó, e serà  perdonat a ell. 17 »Ànima qui peccarà per  
Lv 5,18  ell, cor no sabent ho féu, e serà  perdonat [*] ell, 19 cor per error s’era  
Lv 4,35  peccat, e llurs peccats li seran  perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E si ànima  
Ex 10,17  e envers vós. 17 Prech-vos que  perdonets a mi aquest peccat aquesta  
Ex 22,9  sobra qualque cosa que haurà  perduda que dirà devant lo jutge, lo jutge 
Lv 6,3  colúmpnia, 3 o le hy metrà en cosa  perduda o le hy salerà, o en totes  
Lv 16,34 34 »E açò serà a vós fur llegítim e  perdurabbla per ço que aorets per los  
Lv 3,17  lo sèu serà de nostre Senyor. 17  »Perdurabbla dret en les generacions, en  
Ex 29,42  és a nostra Senyor e oferta  perdurabla en les vostres genaracions, a  
Lv 6,13  pasificables. 13 Aquest és lo foch  perdurabla que null temps no deu defallir  
Lv 10,15  a tu e a tos fills en lley  perdurabla, axí com manà lo Senyor. 16 E  
Lv 16,29  29 »E açò serà a vós en fur  perdurabla: en lo mes VII, en lo Xè dia  
Lv 17,7  quals són fornicades. Açò serà fur  perdurabla en aquells, e aquells qui seran 
Ex 12,17  en vostres generacions en fur  perdurable. 18 E en lo primer mes, en lo  
Ex 27,21  tro al matí devant Déu. E açò serà  perdurable coltivament als fills de Ysrael 
Lv 6,20  de I sister de sèmola en sacrifici  perdurable; la miytat per lo matí e la  
Lv 7,34  aquell en fur del Senyor, en lley  perdurable a tot lo poble de Ysrael. 35 »E 
Lv 7,36  als fills de Ysrael en raligió  perdurable en les generacions sues. 37  
Lv 10,9  del testimoni [*], cor manement és  perdurable en les vostres generacions, 10  
Lv 17,10  de Ysrael, privat o estrayn qui  peregrín entre vosaltres, si menyarà  
Lv 16,29  axí lo nadiu com l’estrayn qui  peregrina entra vós; 30 en aquest dia és  
Ex 6,4 daria a ells la terra de Canahan de  peregrinació de aquells, en la qual foren  
Lv 17,12  sanch, ni encara los estrayns qui  peregrinen entra vós. 13 »Qualsevol homa  
Lv 17,13 fills de Ysrael e dels estrayns qui  peregrinen ab vós qui casarà cassa de  
Ex 12,16  aquells qui són diputats a  ·perellar de menyar. 17 E observarets lo  
Ex 6,19  e Mussí. Aquests tots foren los  perentats de Lleví per les sues companyes. 
Ex 10,8  vostre per ço que d’equí avant no  peresca [*]. 9 E dix Moysèn: –Ab nostres  
Ex 12,22 -n’hets lo llindar e abdozos los  perestatges. E nagú de vós no ischa fora  
Ex 12,23  sobre lo llindar e’n cascú dels  perestatges, [*] no llexerà lo destroÿdor  
Ex 30,1 XXXI 1 »E faràs a ell eltar per fer  perfum de timiama, e de fust de setim  
Ex 30,8  allogarà aquellas al vespra, ferà  perfum de temiama per tostemps devant  
Ex 35,15  la luminària [*], 15 e la ara del  perfum [*] dels odoraments e lo cubertor  
Ex 40,5 sues làntees aquí. 5 E l’altar del  perfum estarà devant la arqua del  
Ex 40,25 la claustra, 25 e perfumà sobra ell  perfum de bona odor, axí com manà Déu a  
Lv 2,2  e molt ensens, e face lo prevera  perfum sobra la ara per ramenbrance, e és  
Lv 2,2  sobra la ara per ramenbrance, e és  perfum e sacrifici de plasent odor a  
Lv 2,16  quals coses de la una partida farà  perfum lo prevera per ramenbrance de la  
Lv 3,5  parts de dins, 5 de tot açò face  perfum sobra l’altar, posat demunt de les 
Lv 3,16  foch sobra l’altar e fer-n’ha  perfum suau al Senyor. Tot lo sèu serà de  
Lv 4,10  sacrifici del pasificament, e farà  perfum de açò sobra l’altar dels  
Lv 4,19  E prenga tot lo seu sèu e face’n  perfum sobra l’altar. 20 E face axí de  
Lv 4,26  perfumerà devant la ara axí com lo  perfum ce fa per pasificament, e praguarà  
Lv 6,12  e lo holocaust posat, desobra farà  perfum del sèu dels sacrificis  
Lv 6,15  sia posat sobra la sèmola, e fasse  perfum de aquell en l’altar en  
Lv 7,5  fetge [*], 5 e face’n lo sacerdot  perfum sobre l’altar, car açò és perfum a 
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Lv 7,5  perfum sobre l’altar, car açò és  perfum a nostre Senyor per la colpa. 6  
Lv 7,31  31 lo qual ne face del sèu  perfum sobre l’altar, e lo pits serà de  
Lv 9,17 e omplí sa palma d’ella e féu-na  perfum sobra la ara estés lo holocaust del 
Lv 23,13  de sèmola comoltada ab oli en  perfum del Senyor e olor molt suau;  
Lv 24,7 los pozaràs, 7 e pozaràs sobre ells  perfum molt pur perquè sia pa en  
Ex 40,25  devant lo vel de la claustra, 25 e  perfumà sobra ell perfum de bona odor, axí 
Lv 8,16 sobre los ronyons [*] pres Muysèn e  perfumà’n l’ara. 17 E lo cors e son cuyr 
Lv 8,28  pres-ho de les mans de aquells e  perfumà’n sobre l’altar de l’holocaust  
Lv 9,10  del fetge qui són per son peccat  perfumà sobra l’altar axí com menà Déu a  
Ex 37,29 odorament molt nèdeu per la obra de  perfumar. 38,Tit Capítol XXXVIIIIº 1 E féu 
Lv 1,17  ne ab ferra partirà aquella; e  perfumar-n’ha sobra l’altar ab la  
Lv 4,31  los sacrificis pasificables, e  perfumar-n’has sobra l’altar en odor  
Ex 30,7  com perlaré ab tu. 7 »E Aron  perfumarà ensemps sobra ell de odor suau,  
Ex 30,7  ensemps sobra ell de odor suau,  perfumarà per lo matí; com pendrà les  
Ex 29,13  d’amdozos los royons, e d’equest  perfumaràs lo tabernacla; 14 e la carn,  
Lv 16,25 lo sèu qui és ofert per peccat serà  perfumat sobra l’altar. 26 »E aquell qui  
Lv 17,6  del tabernaccla del testimoni e  perfumen lo sèu en odor de suavitat al  
Lv 4,26  de aquell. 26 E lo sèu d’ell  perfumerà devant la ara axí com lo perfum  
Lv 21,6 e no potlluyran lo seu nom, car los  perfums del Senyor e los pans del seu Déu  
Lv 23,29 qui no serà aflegida en aquest dia,  perhirà de sos pobles, 30 e aquella qui  
Ex 3,2  de foch enmig de un romaguer, e  peria que’l romaguer cremàs, e no  
Ex 12,19  Aquell qui menyarà cosa llevade,  perirà l’ànima de aquell de la coŀlació  
Ex 30,38  que ferà semblant odor per olre,  perirà dels seus pobles. 31,Tit Capítol  
Ex 31,14 mort morrà; e qui farà en ell obra,  perirà la ànima de aquell d’enmig de son  
Lv 7,20  que és oferta al Senyor,  perirà de son pobla. 21 »E qui toquerà la  
Lv 7,25  deu eser ofert al Senyor en ensens  perirà del seu pobla. 26 »E la sanch de  
Lv 7,27  27 tota ànima qui menyarà sanch  perirà dels seus pobbles. 28 E parlà  
Lv 17,4  axí com qui escampa sanch, e axí  perirà d’enmig de son pobla. 5 E per amor 
Lv 18,29  qui farà nenguna de aquestes coses  perirà d’enmig de son pobla. 30 »Guordau  
Lv 19,8  sante del Senyor ha potlluÿda, e  perirà la ànima aquella d’enmig de son  
Lv 22,3 al Senyor en lo qual ha inmundícia,  perirà devant lo Senyor. Yo sóm lo Senyor. 
Ex 9,15  tu e a ton pobla de pestalència, e  periràs de la terra. 16 E per amor de açò  
Lv 10,7  del tabernaccla; en altra manera  perirets, e lo oli de la santa unció és  
Lv 19,12 ni desseba nengú son proïsma. 12 No  perjuraràs en lo meu nom ne potlluyràs lo  
Ex 6,10  esparit e per la obra dura. 10 E  perlà Déu a Moysèn dient: 11 –Entre e  
Ex 6,28  és Moysès e Aron 28 en lo dia que  perlà a ells nostre Senyor en terra de  
Ex 16,11  nostre Senyor aparech en nuu. 11 E  perlà Déu a Moysèn e dix: 12 –Yo he oït lo 
Ex 17,10  Moysèn a Josuè: [*] 10 [*] axí com  perlà a ell Moysèn, e batallà’s contre  
Ex 20,1  coses. 20,Tit Capítol XXI 1 E  perlà Déu totes les paraules aquestes e  
Lv 6,1 era departit del Senyor. 6,Tit  1 E  perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 11,1  satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E  perlà nostre Senyor a Moysèn e Aron dient: 
Lv 14,33 totes coses en son abundament. 33 E  perlà Déu a Moysèn e Aron dient: 34 –Com  
Lv 18,1 iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E  perlà nostre Senyor a Moysèn dient: 2  
Lv 19,1  Déu vostre. 19,Tit Capítol XIX 1 E  perlà lo Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla  
Lv 23,44  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 44 E  perlà Moysèn sobre les festes del Senyor  
Lv 24,13  què manava lo Senyor. 13 Lo qual  perlà a Moysèn 14 dient: –Trau lo  
Lv 24,23  yo sóm lo Senyor Déu vostre. 23 E  perlà Moysèn als fills de Ysrael, e  
Ex 6,13  ab los no sircuncisos llavis. 13  Perlà Déu a Moysèn e Aron, e donà manement 
Lv 22,17  lo Senyor qui santifich a ells. 17  Perlà lo Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla  
Ex 33,17  –Yo faré la peraula que tu has  perlada, cor tu has trobade gràcia devant  
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Ex 4,30  paraules que nostre Senyor havia  perlades a Moysèn e féu los senyals devant 
Ex 24,3  les paraules que nostre Senyor ha  perlades farem. 4 E escriví Moysèn totes  
Ex 19,9 una calige de nuu per ço que m’oja  perlar lo poble en tu e que creguen tu  
Ex 33,11  Senyor cara per cara, axí com sol  perlar homa a son amich. E com ell s’  
Ex 4,14  axirà a encontra teu, e aquell  perlarà ab ell, e veurà tu e alegrar-s’ 
Ex 14,3  sobre le mar. 3 Cor Farahó  perlarà sobre los fills de Ysrael: “Cor  
Ex 4,12  tua bocha, e ensenyar-t’he què  perlaràs. 13 E aquell dix: –Prec-ta,  
Ex 7,2  ton frara serà ton perler. 2 Tu  perlaràs totes les paraules que yo man a  
Ex 19,6  Aquestes són les paraules que  perlaràs als fills de Ysrael. 7 E vench  
Ex 28,3  teu, en glòria e honrament. 3 E tu  perlaràs a tos [*] savis de cor, los quals 
Ex 30,6  la claustra que reta testimoni com  perlaré ab tu. 7 »E Aron perfumarà ensemps 
Ex 7,7  de LXXX anys e Aron de LXXXIII con  perlaren a Farahó. 8 E dix Déu a Moysèn e  
Ex 34,31  de les sinaguogues. E com ell los  perlàs, 32 venguéran a ell atressí tots  
Ex 4,10  dies yo no entendria ço que tu has  perlat. E he enpetxade la bocha, e só tart 
Ex 10,29  Moysèn: –Axí serà fet com has  perlat, cor d’equí avant no veuré la tua  
Ex 16,23 e ell dix-los: –Açò és açò que ha  perlat Déu: Lo repòs del disapte és  
Ex 19,8 poble ensemps dient: –Tot ço que ha  perlat nostre Senyor farem. E com retornàs 
Ex 20,22 de Ysrael: “Vós oïts que del cel he  perlat ab vós. 23 No farets Déu d’ergent, 
Ex 23,22  la veu de aquell e faràs ço que he  perlat, yo saré anemich de tos anemichs, e 
Ex 24,7  los quals digueren: –Tot ço que ha  perlat nostro Senyor ferem, e sarem  
Ex 32,14  Senyor, e no féu lo mal que havia  perlat contra lo seu pobla. 15 E tornant,  
Ex 34,29  cara per ço cor en companyia havia  perlat ab nostre Senyor. 30 E com lo véran 
Ex 12,3  e primer mes de l’ayn. 3  Perlats a tota la universa terra e  
Ex 16,10  vostro mermurament.” 10 E dementra  perlava Aron a tot lo ajustament dels  
Ex 34,34  sobra la sua cara. 34 E com  perlava ab nostre Senyor, ell lo’s  
Ex 34,34  ell, ell lo hy tornava, e puys  perlava ab los fills de Ysrael totes les  
Ex 34,35 esclarida, maravallaven-sa, e com  perlava ab ells, ell le’s cobria. 35,Tit  
Ex 19,19  anave crexent molt més. E Moysèn  perlave e Déu responia a ell. 20 E Déu  
Ex 33,9 estava a la porta del tabernacla, e  perlaven de Moysèn 10 tots los universos  
Ex 4,10  m’hi tremates, car yo no sóm bell  perler, e de aquests III dies yo no  
Ex 7,1  Farahó, e Aron ton frara serà ton  perler. 2 Tu perlaràs totes les paraules  
Ex 35,27  ofariren pedres de unicla e  perles demunt lo mitra e la cassula, 28 e  
Ex 17,6  lo poble; enperò farràs aquella  perquè n’isque. E féu-ho axí Moysèn  
Lv 11,43 no toquets nenguna cosa de aquelles  perquè no siats inmundes, 44 car yo sóm lo 
Lv 18,6  la proïsma de sanch no s’ecostarà  perquè amostra la llegeza de ella. Yo sóm  
Lv 18,17  ni la filla de sa filla no pendràs  perquè descobres les sues verguonyes, car  
Lv 19,5  víctima dels pasífichs al Senyor  perquè sia piadós, 6 aquell dia que serà  
Lv 19,17  teu cor, mas publicament lo reprèn  perquè no hages sobre aquell peccat. 18 No 
Lv 19,29  29 »No abandons la tua filla,  perquè no astiga sutze ne ensutza la terra 
Lv 20,5  aquells qui hauran consentit a ell  perquè fornicassen ab Maloch d’enmig de  
Lv 20,25  e l’ocell nèdeu del no nàdeu,  perquè no potluau les vostres ànimes en la 
Lv 20,26 he-us saparats dels altres pobles  perquè fóceu meus. 27 »Hom o dona en los  
Lv 21,12  12 ni s’axirà dels sants lochs,  perquè no poŀluesqua lo santuari del  
Lv 22,9  que no’s sotmeten a peccat  perquè no múyran en lo santuari com l’  
Lv 22,29 víctima per retra gràcies al Senyor  perquè sia piadós, 30 en aquell dia  
Lv 22,32  32 No ensutzeu lo sant nom meu,  perquè sia santificat enmig dels fills de  
Lv 22,33 e us he trets de la terra de Agipte  perquè fos a vosaltres en Déu. Yo sóm lo  
Lv 23,11  alsarà la guarba devant lo Senyor  perquè sia piadors en vosaltres l’altra  
Lv 23,28  serà en lo qual vos tornareu a Déu  perquè hage mercè lo Senyor de vosaltres.  
Lv 23,43  en les casades de les cabanes, 43  perquè sàpien los que vendran aprés de  
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Lv 24,7  pozaràs sobre ells perfum molt pur  perquè sia pa en ramenbrament de la  
Lv 24,9  9 e seran de Aron e de sos fills  perquè’ls mengen en lloch sant, car sant  
Lv 25,18  juýs guordau, e compliu aquells,  perquè habitar puguau en la terra sens  
Lv 25,36  que no has donat. Tem lo teu Déu,  perquè pugua viura lo teu frara envers tu. 
Lv 25,38  us he aduyts de la terra de Agipta  perquè donàs a vosaltres la terra de  
Lv 26,1  gran pedra pozareu en vostre terra  perquè adoreu aquella, car yo sóm lo  
Lv 26,13  he tret de la terra dels agipcians  perquè no servíceu a ells, qui he  
Lv 26,13  les cadenes de vostros caps  perquè caminàceu tots drets. 14 »La qual  
Lv 26,44  ni axí poch no’ls avorriré  perquè de tot sien destroÿts e que fos  
Lv 26,45  de Agipta en presència de les gens  perquè fos Déu de ells. Yo sóm lo Senyor  
Ex 14,8  lo cor de Faraó, rey de Agipte, e  persaguí los fills de Ysrael; e aquells  
Lv 26,36 si fogien a aspasa. Cauran nengú no  persaguint-los 37 e decauran cascú  
Ex 15,9  la mar. 9 L’anemich dix: «Yo’ls  persaguiré e’ls pendré e’ls depertiré  
Ex 21,14  auciure son proïsma ab enguan e’l  persegueix, de dins mon altar lo deus  
Ex 14,17  lo cor dels agipcians per ço que  perseguèscan a vós, e saré glorificat en  
Ex 14,28  e la host de Farahó qui’ls  perseguia, e aquí neguaren en la mar, que  
Ex 14,9  éran axits ab mà alte. 9 E com los  perseguien los agipcians, acostaren-ce a 
Ex 14,23 e a le sinestra. 23 E los agipcians  perseguien-los e intraren aprés d’ells, 
Ex 21,13 mort muyra. 13 E aquell qui no serà  perseguit mas desliurarà aquell en les  
Lv 14,44  escampades màcules, la llepra és  persevarant en aquella, la casa és  
Lv 13,51  comensarà esclatar la llepra o si  perseverarà, per ensutzat serà jutgat lo  
Lv 26,17 qui us an en oy, e fogireu nengú no  persiguent a vosaltres. 18 »E si axí no  
Lv 19,15  injustament. No meynspreus la  persona del pobra ni honres la faç del  
Lv 19,32  de cabells te llevaràs. Honra la  persona del prom e tem lo Senyor Déu teu.  
Ex 18,19  tu al poble en aquelles coses que  pertanyen a Déu [*], 20 e stablex hòmens  
Ex 30,28  e totes les universes coses que  pertanyen a lur coltivament. 29 E  
Ex 38,30  l’aram e ab tots los vaxells que  pertanyen a son ús, 31 [*] ab les estaques 
Lv 10,15  l’altar sia ellevat devant Déu, e  pertanyen a tu e a tos fills en lley  
Lv 27,26  26 »Los primogènits que al Senyor  pertanyen nengú no’ls pot santifiquar ni  
Ex 4,16  e tu seràs en aquelles coses que  pertayen a Déu. 17 E tu prin aqueste  
Ex 15,21  e ab aldufes, 21 segons que  pertayia a cascuna, dient: Cantem a nostro 
Ex 27,19  del tabernacle [*] e tot ço que  pertayn a la cort serà d’aram. 20 »E tu  
Lv 14,13  e enaxí per la colpa al sacerdot  pertayn lo sacrifici, cor santa dels sants 
Lv 27,21 Senyor, e la poceció santificada se  pertayn als drets dels sacerdots. 22 »Si  
Ex 10,28  ells. 28 E dix Farahó a Moysèn:  –Perteix-te devant mi, e guarde’t que  
Ex 14,12  que nós te díem en Agipte dient:  “Perteix-te de nós, per ço que  
Lv 7,7  als sacerdots qui a ella ofarir  pertenyaran. 8 »E lo sacerdot qui offerrà  
Ex 9,4  axí que no parí res d’ellò que  pertenyia als fills de Ysrael. 5 E ordonà  
Ex 8,9  serfs e per ton poble per ço que  pertèsquan les granotes de tu e de la tua  
Lv 19,20 »L’homa si dormirà ab la fembra ab  perticipació de sanch, que sia esclava,  
Lv 20,18  e portaran lur iniquitat. 18 »Qui  perticiparà ab fembra en lo flux de sa  
Ex 8,11  axí com lo Senyor Déu nostre, 11 e  pertir-s’han les granotes de tu e de la 
Ex 15,22 lo cavall e lo cavalcador. 22 E féu  pertir Moysèn e Aron los fills de Ysrael  
Ex 32,8 de terra de Agipta, 8 e tost se són  pertits de la via que mostrist a ells, cor 
Lv 14,41  41 e la casa farà raura dedins  pertot, e farà gitar la rahadura fora del  
Ex 10,26  sacrificar entrò que’l loch siam  pervenguts. 27 E endurahí nostre Senyor lo 
Ex 27,7  de llaunes d’eram, 7 e metràs les  perxes per los dits anells, e seran les  
Ex 27,7  per los dits anells, e seran les  perxes o barres en II llats de l’altar  
Ex 35,12  e sos pilars, 12 e sa arque e ses  perxes e la claustra e la cuberta del  
Ex 35,13  del cubertor, 13 e la taula e ses  perxes e totes les eynes, e los pans de  
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Ex 35,16  e la gratadora de l’aram e ses  perxes [*], e lo pitxell e lo bací, 17 e  
Ex 37,27  cascun llats, per ço que passacen  perxes per ells e que poguecen l’altar  
Ex 38,5  [*] per los quals passacen les  perxes a portar l’altar, 6 les quals féu  
Ex 38,7 les de llaunes de aram, 7 e mès les  perxes en los anells sobra lo llats de la  
Ex 39,34  e l’arque del testament e ses  perxes, e la cuberta, 35 e la taula e  
Ex 39,39 39 e l’altar de l’aram, [*] e ses  perxes e totes ses eynes, e lo pitxer e lo 
Ex 40,18 lo testimoni en l’arque, e mès les  perxes sobra la arque, e posà la cuberta  
Ex 25,39 39 Totes les eynes aquestes sien en  pes de un quintar, tot lo pes del  
Ex 25,39  sien en pes de un quintar, tot lo  pes del canelobre; e tots aquests vaxells  
Ex 30,24  CCL sicles, 24 càssia D sicles en  pes del santuari, e oli de olives net I  
Ex 38,24  XXVIIII quintàs e DCCXXX scicles a  pes del santuari. 25 E fou ofert de  
Lv 5,15 no ho porà fer, II sicles segons lo  pes del santuari, 16 e de açò que aportarà 
Lv 19,35  fer alguna cosa malvada en juý, en  pes just, en retgla, [*] mesura. 36 [*]  
Lv 26,26 un forn los pans e retran aquells a  pes, e mengereu e no sareu sadollats. 27  
Ex 12,23  sua case entrò al matí, 23 car Déu  pessarà per farir los egepcians, e com  
Lv 26,6  males bísties e lo coltell no  pessarà vostres llímits, 7 passaguireu los 
Ex 14,4  Pharaó e de aquells per ço que us  pesseguèscan, e saré glorificat en Farahó  
Ex 30,13  la masura del templa, †sicles XX  pesses†, mige part del sicla oferran a  
Ex 38,25  de XX anys e més, de DCIIIMªDL  pesses. 26 Foren enperò C quintàs de  
Ex 9,15  mà, e farré a tu e a ton pobla de  pestalència, e periràs de la terra. 16 E  
Ex 21,24  per ull, dent per dent, mà per mà,  peu per peu, 25 cremament per cremament,  
Ex 21,24  dent per dent, mà per mà, peu per  peu, 25 cremament per cremament, naffre  
Ex 24,10  lo Senyor de Ysrael, e sots lo  peu de aquell quax obra de pedres de safir 
Ex 32,19  les taules e trenquà aquelles al  peu del munt. 20 E pres lo vadell que  
Lv 14,14  e sobre lo polze de la mà e del  peu de la part dreta de aquell, 15 e de l’ 
Lv 14,17  e sobra lo polze de la mà e del  peu dret, e sobra la sanch qui és scampada 
Lv 14,25  sobra lo polze dret de la mà e del  peu. 26 E pendrà lo prevera de l’oli del  
Lv 14,28  e lo polze dret de la sua mà e del  peu atrecí en lo lloch de la sanch qui és  
Lv 21,19 o nas tort, 19 si haurà trenquat lo  peu, si haurà tranquada la cama o la mà,  
Ex 3,5  Descalce’t lo calsament de tos  peus, com lo loch en què astàs terra santa 
Ex 4,25  prepurci de son fill, e tochà los  peus de aquell e dix: «Tu est novi de  
Ex 12,9  rostit al foch; e lo cap e los  peus de aquell e los budells menyarets. 10 
Ex 12,11  e hajats calzement en vostres  peus, e bastó en vostres mans; e menyarets 
Ex 25,26  de aquexa matexa taula, per segles  peus; 27 sots la corona seran los sercles  
Ex 25,31  batadís, e feràs del canelobra sos  peus e sa cana e ses branques e sos poms e 
Ex 28,33 tranch leugerament. 33 E devall als  peus de aquell guonella, tot entorn, faràs 
Ex 29,17 l’altar, 17 e puys [*] pendràs sos  peus, e pozar-los-has [*] sobra son  
Ex 29,20 mans, e sobra lo polze dret de lurs  peus, e lo romanent de la sanch gitaràs  
Ex 30,19  ha Aron e sos fills les mans e los  peus 20 con deuran intrar en lo  
Ex 37,13 en los IIII angles a manera de IIII  peus 14 [*] que passàs per aquelles  
Ex 40,29  e Aron e sos fills ses mans e sos  peus 30 com intraren dejús lo traginat de  
Lv 1,9  la fraxura 9 e los budells e los  peus, seran bé llevats en aygua; e posarà  
Lv 1,13  foch; 13 emperò los budells e los  peus llaveran ab aygua e sacrificar-ho- 
Lv 4,11  totes les carns ab lo cap e ab los  peus e ab los budells e ab los fems, 12 e  
Lv 8,21  primerament los budells e los  peus, e l’ariet tot ensès sobre l’altar  
Lv 8,23  la mà destra e senblantment en los  peus. 24 E ofarí atrecí los fills de Aron: 
Lv 8,24  e lo polze dret de les mans e dels  peus; lo romanent gità sobra l’altar  
Lv 9,14  los budells ab aygua e los  peus. 15 E ofarí-ho per lo peccat del  
Lv 11,20  totes volataries anant sobra IIII  peus serà abominabla a vós. 21 E  
Lv 11,21  21 E qualquequal anirà sobra IIII  peus [*] haurà llonguesa detràs per què  
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Lv 11,23  volataries qui solament hagen IIII  peus, sinó aquestes que havem dites,  
Lv 11,27 de tots los animals qui van ab IIII  peus, serà inmunda; si algú tocarà la  
Lv 11,35 forn, vulles que sien ferres de III  peus, sia destrovit e seran no nèdeus. 36  
Lv 11,42  grepona sobre lo pits e ha molts  peus [*], no’n mengets, car abominable  
Lv 13,12  tota la carn, del cap entrò als  peus, açò serà a vista dels ulls del  
Ex 22,5  o hy llexerà sa bístia per ço que  pexa aquí, sertes del millor de son camp o 
Ex 22,6  al camp o guarbera de forment o  péxer, sertes aquell qui ha mès lo foch  
Ex 3,1  Capítol III 1 E Moysès gordava e  pexia les ovelles de Ytró son sogra,  
Ex 7,18 flum, e torneran en sanch, 18 e los  pexos qui són dins lo flum morran; seran  
Ex 5,14  batuts per los destreyadors de  Pharahó dient: –Complits la obra! 15 E  
Ex 2,9 aquell. 9 A la qual dix la filla de  Pharaó: –Prin aquest infant e nodrex-lo  
Ex 10,16  16 Per la qual cosa, mantinent  Pharaó apellà Moysèn e Aron e dix a ells:  
Ex 14,4  4 E yo endurahiré lo cor de  Pharaó e de aquells per ço que us  
Ex 3,8  loch de Canahan, heteu e amoreu e  pharitzeu e eveu e guarbuceu, 9 cor la  
Ex 3,17 terra de Canahan e heteu e amoreu e  pharizeu e eveu e gebuseu, a la terra  
Ex 15,14  e són aÿrats, los habitadors de  Philestim prengueren grans dolors. 15  
Ex 1,11  ciutats als tebernacles de Farahó:  Phirone, Ramarcès. 12 E en quant més los  
Ex 1,15  la una havia nom Siporà e l’altra  Phuà–, 16 manant a elles: –Com vós  
Lv 23,11  guarba devant lo Senyor perquè sia  piadors en vosaltres l’altra dia de  
Lv 19,5 dels pasífichs al Senyor perquè sia  piadós, 6 aquell dia que serà sacrificada  
Lv 19,22 seu peccat davant lo Senyor, e serà  piadós a ell e ramatrà-li lo seu peccat. 
Lv 22,29  retra gràcies al Senyor perquè sia  piadós, 30 en aquell dia mengereu aquelles 
Ex 2,6  l’infant qui plorava. Hach-na  piatat e dix: –Dels infants dels hebreus  
Ex 2,16 al pou per pohar aygua e unplir les  picas per abeurar lo bestiar de lur para.  
Lv 25,37  lo teu frara envers tu. 37 La tua  picúnia no donaràs a ell ab uzura, ni  
Lv 27,18 algun temps, llevarà lo sacerdot la  picúnia segons los ayns que restats són al 
Lv 27,19  -hi-ha la sinquena part de la  picúnia estimada e poceyrà aquell; 20 e si 
Ex 35,17  e sos pilars, e lo cubertor del  pilar del portal de la cort, 18 e les  
Ex 27,10  10 E faràs XX colones ab llurs  pilars d’aram, e les colones seran  
Ex 27,11  de llonch, e XX colones, e XX  pilars d’eram, e lurs conyunyiments d’  
Ex 27,12  L colzes, e X colones, e atratants  pilars en següén. 13 E en aquella anplesa  
Ex 27,14  llats hage III colones e atratants  pilars. 15 [*] 16 En la antrade del palau  
Ex 27,16  sues colones seran IIII, e llurs  pilars, atretants. 17 Totes les colones de 
Ex 27,17 e lurs capitells, d’argent, e lurs  pilars, que són axí con a fonaments, seran 
Ex 35,11  e ses barres, e ses colones e sos  pilars, 12 e sa arque e ses perxes e la  
Ex 35,17  de la cort, e ses colones e sos  pilars, e lo cubertor del pilar del portal 
Ex 36,36  e los fonaments †quaix a manera de  pilars feren de aram†. 37 [*] 38 e les  
Ex 38,27  foren fets C fonaments a manera de  pilars, de C quintàs, [*] cascú. 28 E de  
Ex 39,32  e ses barres e ses colones e sos  pilars, 33 e ses cubertes dels cuyrs de  
Ex 39,39  de la cort e ses colones e sos  pilars, 40 e lo cubertor de la cort e ses  
Ex 40,16  Moysèn lo tabernacla, e adobà sos  pilars, e mès ses posts, e †donà† ses  
Ex 27,20  de olives que sia molt pur, fet en  pique, per ço que de aquell crem [*]  
Ex 28,29  en lo hossen del juý sobra son  pits com entrarà en lo santuari, en  
Ex 28,30  e de varitat que seran en lo  pits de Aron con entrarà devant nostra  
Ex 28,30 juýs dels fills de Ysrael en lo seu  pits devant nostra Senyor tostemps. 31 »E  
Ex 29,26  oferta d’ell és. 26 E pendràs lo  pits del moltó, lo qual és alsat a Aron, e 
Ex 29,27  la tua part. 27 E santificaràs lo  pits, e serà consegrat, e la cuxa que  
Lv 3,17  e lo grex qui és entorn del  pits e aquell qui pengen los llombles  
Lv 7,30  la sua mà lo sèu e’n l’altra lo  pits, devant la porta del tabernaccla, e  
Lv 7,31 del sèu perfum sobre l’altar, e lo  pits serà de Aron e dels fills de aquell.  
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Lv 7,34  en lur part la cama dreta. 34 E lo  pits de la alsadura e la cama de la  
Lv 8,29  a nostre Senyor. 29 E pres lo  pits, e alçà aquell devant Déu, de l’  
Lv 9,20  del fetga 20 posaren sobre los  pits; e con foren cremades en l’altar lo  
Lv 9,21  en l’altar lo sèu, 21 e los  pits de aquells e les cames dretes departí 
Lv 10,14  axí com manat és a mi. 14 E lo  pits qui és ofert e la cama qui és  
Lv 10,15 de Ysrael, 15 enaxí que la cama, lo  pits e lo sèu qui crema en l’altar sia  
Lv 11,42  42 E qualquequal grepona sobre lo  pits e ha molts peus [*], no’n mengets,  
Ex 30,28  la tamiama 28 e lo holocaust, e lo  pitxell e lo bassí, e totes les universes  
Ex 31,9  holocaust e tots los vaxells, e’l  pitxell e lo bací, 10 e les vestadures  
Ex 35,16  de l’aram e ses perxes [*], e lo  pitxell e lo bací, 17 e les curtines de la 
Ex 40,7  de l’holocaust. 7 E metràs lo  pitxell entra l’altar e lo tabernacla, e  
Ex 40,28  com Déu havia manat. 28 E mès lo  pitxell; stech ple d’aygua en lo  
Lv 8,11  e untà ell e tots sos vaxells e lo  pitxell e son bací per santificar ells. 12 
Ex 38,8  taules, e dintra vach. 8 E féu lo  pitxer e lo bací de aram dels spills de  
Ex 39,39  ses perxes e totes ses eynes, e lo  pitxer e lo bassí, e les cortines de la  
Lv 27,10 no’s porà per millor que lo mal ni  piyor que lo bo, la qual cosa si’s muderà 
Ex 27,9  lo munt te fou mostrat. 9 »E faràs  place o cort al tebernacla, e’n l’angle  
Ex 40,8  la entrada de la tenda e la  place de aquella. 9 »E pendràs de l’oli e 
Ex 8,10  10 E ell respòs: –Fes ço que’t  plàcia. E ell li dix: –Yo faré segons la  
Lv 1,3  del testimoni, per ço que  plàcia ell a nostre Senyor; 4 e posarà la  
Ex 11,1  –Encara tocaré Farahó de una  plaga, e Agipte atrecí, e aprés de açò  
Ex 12,13 e passaré sobre vós e no serà a vós  plaga per destrohir com yo farré la terra  
Ex 26,27  V en l’altre llats devers la  plaga occidental 28 que’s meten per  
Lv 13,3  de llepra, e meyorment si la  plaga és en la carn e en la cotna, plaga  
Lv 13,3  plaga és en la carn e en la cotna,  plaga és de llebrosia, e segons l’arbitre 
Lv 13,4 4 »Mas si serà lluent e blanch a la  plaga en la cotna e la carn no serà  
Lv 13,20  e si axí és, comdepnar-l’ha per  plaga de llepra qui serà nade en la  
Lv 13,26  si los pèls no seran blanchs ni la  plaga no serà pus pregon que’ll cuyr ni  
Lv 13,31  és o de la barbe. 31 E si veurà la  plaga alçada agual de la cotna, e los  
Lv 13,32 seran en lur color e lo lloch de la  plaga agual en la cotna, 33 reurà’l en  
Lv 13,34 34 e si en lo VIIè dia veurà que la  plaga estiga en son lloch ne no serà pus  
Lv 13,35 E si aprés la mundació esclatarà la  plaga [*] 36 e veurà lo prevera la plaga  
Lv 13,36  plaga [*] 36 e veurà lo prevera la  plaga uberta e [*] los cabels mudats,  
Lv 13,37  jutgerà ell inmunda; 37 e si la  plaga sterà plana e los cabels negres,  
Lv 14,34  yo daré a vós en posació, e deré  plaga de llebrosia en casa de terra de  
Lv 14,35  a saber al prevera e dirà: “Enquax  plaga de llebrozia és vist a mi que sia en 
Lv 14,37  veurà en les parets d’equella la  plaga verda o vermella e la lur visió  
Lv 14,39  en la casa, e si hy veurà la  plaga de llepra en les pedres, 40 farà [*] 
Ex 36,23  23 De les quals n’havia XX de  plage de migjorn contra tramuntana, 24 ab  
Lv 1,16  e la ploma fora de l’altar, e le  plage de orient, en lo loch on solen gitar 
Ex 7,4 4 E no oirà a vós Farahó, e yo daré  plagua en Agipte, e treuré la mia host e  
Ex 30,12  ànimes a nostre Senyor, e no serà  plagua en ells quant comtats saran. 13 Açò 
Lv 13,9  inmunde, si a ell serà vist. 9 »E  plagua de lepra si serà en home, amèn-lo 
Lv 13,33 reurà’l en altra lloch meyns de la  plagua e tendrà’l per VII dies altres; 34 
Ex 9,14 esta vegade trematré totes les mies  plagues sobre lo teu cor, e sobre los teus 
Lv 26,21  oir a mi, afagiré les vostres  plagues fins a VII doblaries per vostres  
Lv 26,28  e corregir-vos-he de VII  plagues per vostres peccats, 29 axí que  
Ex 40,20  de nostre Senyor, devers la  plaja de tramuntana, fora del vel, 21  
Lv 13,37 ell inmunda; 37 e si la plaga sterà  plana e los cabels negres, porà hom  
Ex 15,17  has remut. 17 Tu los metràs e’ls  plantaràs en lo munt de la tua haretat,  
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Lv 2,2  e és perfum e sacrifici de  plasent odor a nostre Senyor. 3 E ço que  
Lv 10,19  a mi e mengí dell sacrifici vuy si  plau devant los ulls de Déu. 20 E com ho  
Ex 33,19 e faré misericòrdia a’quell qui’m  plaurà. 20 E altra vegada dix: –Tu no pots 
Lv 26,34  vostres destrovides. 34 »Llavors  plauran a le terra los llurs disaptes en  
Ex 38,9 entrade. 9 E [*] era la tenda en la  playe austral de lli tortís, de C colzes,  
Ex 40,28  manat. 28 E mès lo pitxell; stech  ple d’aygua en lo tabernacla del  
Lv 2,2  dals quals la un prenga lo puyn  ple de sèmolla e oli e molt ensens, e face 
Ex 17,2  poble ab Moysèn [*]. [*] –Per què  pledejats contre mi, e per què temtats  
Ex 17,2  aygua que begués lo poble. 2 E  pledeyà lo poble ab Moysèn [*]. [*] –Per  
Lv 5,12  al sacerdot, lo qual ne prengua un  plen puyn e crem-la sobra l’altar en  
Lv 23,15  de les promeyes per VII setmanes  plenes, 16 fins a l’altre dia de  
Ex 9,8  e a Aron: –Prenets vostros puyns  plens de sendra [*], 9 [*] polç sobra tota 
Lv 19,23 serets entrats en la terra e haureu  plentats en aquella arbres portant fruyts, 
Ex 23,3  3 e hauràs mercè del pobre en lo  plet. 4 »E si encontreràs bou de ton amich 
Ex 9,23  de lamps sobre la terra.  Ploch nostre Senyor pedra sobra la terra  
Ex 15,10  e ells són somorgolats com a  plom en les aygües grans. 11 Ssenyor,  
Lv 5,8  qual ofira lo primer per peccat, e  plom-li lo cap de la part de la serviu  
Lv 1,16  la ara, 16 e giten lo guavaig e la  ploma fora de l’altar, e le plage de  
Lv 10,6  frares e totes les cases de Yrael  ploraran sobre lo cremament que cremà Déu; 
Ex 33,4 lo pobla la peraula mala aquesta, e  ploraren, e no mès nengú son preu sobra  
Ex 2,6  la caxeta, véran l’infant qui  plorava. Hach-na piatat e dix: –Dels  
Ex 9,18 Vet que yo faré [*] en aquesta hora  ploura pedrusca de mayor, e més que no fo  
Ex 16,4  4 E dix Déu a Moysèn: –Vet que yo  plouré a vós pa del cel, e axirà lo poble  
Ex 9,33  e la padruscade, axí que no caygué  pluge sobra la terra. 34 E viu Farahó que  
Lv 26,3 e fareu aquells, donaré a vosaltres  pluge en son temps, 4 e la terra engenrarà 
Ex 9,34  la terra. 34 E viu Farahó que la  pluya e la padruscade era sessada e los  
Ex 32,1  32,Tit Capítol XXXIII 1 E viu lo  pobbla que massa sa tardava Moysèn a  
Ex 32,3  fills. 3 E faéran-ho axí lo  pobbla, e aportaren les orelleres a Aron.  
Ex 32,31  dix: –Senyor, prec-ta per aquest  pobbla que ha fet peccat contra tu, per ço 
Lv 4,3 és untat peccarà faent delinquir lo  pobbla, offerrà per son peccat I vadell  
Lv 16,33  e als sacerdots e a l’univerç  pobbla. 34 »E açò serà a vós fur llegítim  
Lv 20,5  ab Maloch d’enmig de son  pobbla. 6 »L’ànima qui’s declinarà als  
Ex 8,29  no fallesques que no lexs anar lo  pobble per sacrificar a nostre Senyor. 30  
Ex 18,15  vespra? 15 Al qual dix Moysèn: –Lo  pobble ve a mi e demanen la sentència de  
Ex 19,24  tu e Aron. E los secerdots e lo  pobble no passen los térmens ne pujen al  
Ex 21,8  mas no hage poder de vendre-la a  pobble estrayn si meynspresà aquella. 9 E  
Ex 22,28  Déu ne no malayràs lo príncep del  pobble. 29 »Tots delmes e totes promeyes  
Lv 20,3  e tellaré aquell d’enmig de mon  pobble, per tant con haurà donat de la sua 
Lv 20,4 meu nom sant. 4 La qual cosa, si lo  pobble de la terra ffer no hu volrà,  
Lv 20,17  morts amendozos en prasència del  pobble, per tant con llur llegesa la un de 
Lv 7,27  qui menyarà sanch perirà dels seus  pobbles. 28 E parlà nostro Senyor a Moysèn 
Ex 22,22 de Agipte. 22 »No nouràs a vídua ne  pobill, 23 cor si’ls nouràs crideran a  
Ex 1,9  no conaxia Josep, 9 e dix a son  pobla: –Veus que lo pobla de Yraell és ab  
Ex 1,9  9 e dix a son pobla: –Veus que lo  pobla de Yraell és ab nós, e és molt fort. 
Ex 3,7 Senyor: –Yo viu la aflicció del meu  pobla en Agipta, e oý la lur clamor per  
Ex 4,16  fer. 16 Aquell parlarà per tu al  pobla, e ell serà en la tua bocha, e tu  
Ex 5,16  e injustament fan contra lo teu  pobla. 17 E ell respòs: –Vosaltres vagats  
Ex 5,23  en lo teu nom, has opremut lo teu  pobla e no l’has desliurat. 6,Tit Capítol 
Ex 8,1  nostre Senyor: Llexa anar lo meu  pobla per ço que sacrifícan a mi en lo  
Ex 8,4 dels teus menjars, 4 e a tu e a ton  pobla e a tos serfs entraran les  
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Ex 8,32  en aquesta vegade no llexà anar lo  pobla. 9,Tit Capítol VIIIIº 1 E dix Déu a  
Ex 9,15  la mia mà, e farré a tu e a ton  pobla de pestalència, e periràs de la  
Ex 9,17  terra. 17 ¿E encare ratens lo meu  pobla e no vols aquell lexar? 18 Vet que  
Ex 11,3 nostro Senyor darà la sua gràcia al  pobla devant los egepcians. E fonch Moysèn 
Ex 18,14  sogre, viu tot ço que ell feya al  pobla, dix: –Què és açò que tu fas al  
Ex 30,33  ell a estrayn, serà tellat de son  pobla.” 34 E dix nostra Senyor a Moysèn:  
Ex 31,14  la ànima de aquell d’enmig de son  pobla. 15 VI dies farets vostra obra, e en 
Ex 32,6  passificables, e asech-se lo  pobla a menyar e a beura, e llevaren-sa  
Ex 32,7  e dix: –Vé, devalla, cor lo teu  pobla ha peccat, lo qual adugist de terra  
Ex 32,9  a Moysèn: –Yo veig que aquest  pobla és de dura servitut. 10 E are llexe  
Ex 32,11  se irexerà la tua ira contra lo  pobla lo qual has tret de Agipta, ab gran  
Ex 32,12  aconortat sobra la maleza de ton  pobla. 13 Ramembre’t de Abram, de Ysach e 
Ex 32,14  mal que havia perlat contra lo seu  pobla. 15 E tornant, devallà Moysèn del  
Ex 32,17 Senyor. 17 E oý Jozuè lo brogit del  pobla, e dix a Moysèn: –Crits de batalla  
Ex 32,21 dix a Aron: –Què ha fet a tu aquest  pobla, que tu aportases sobra ell ten gran 
Ex 32,22  lo senyor meu. Tu conexs bé aquest  pobla, que és aperallat a mal; 23 e  
Ex 32,25  vadell. 25 E viu Moysèn que lo  pobla era despullat, per ço cor los havia  
Ex 32,30  30 E en altra dia parlà Moysèn al  pobla: –Vosaltres peccàs de gran peccat.  
Ex 32,34  34 Tu emperò vé e digues en aquest  pobla ço que he dit a tu: Vet que lo meu  
Ex 32,35 en ells. 35 E farí nostra Senyor lo  pobla per rahó del vadell que féu Aron.  
Ex 33,1  de aquest lloch, tu e lo teu  pobla que traguist de terra de Agipta, en  
Ex 33,4  destrovís tu en la via. 4 E oý lo  pobla la peraula mala aquesta, e ploraren, 
Ex 33,5  de Ysrael. Digues-los que lo  pobla és de dura servitut. Una vegada  
Ex 33,8  al tabernacla, llevave’s tot lo  pobla e astava cascú a la porta de son  
Ex 33,12  –Tu manes que yo amèn aquest  pobla, e no fas a saber a mi quals  
Ex 33,13  devant tos ulls; reguorda aquest  pobla e aquesta gent. 14 E dix nostra  
Ex 33,16  ¿con poríam nós saber, yo ne ton  pobla, que haguéssem trobada gràcia devant 
Ex 34,9  que entres ara ab nós, cor aquest  pobla és de dura servitut, e tolràs-nos  
Ex 34,10  negunes gens, per ço que detriu lo  pobla aquest enmig del qual est les obres  
Ex 36,3  comensàs de fer, tot dia venia lo  pobla per lo matí e ofarien llurs vots e  
Ex 36,5 5 a Moysèn e digueren: –Més ofer lo  pobla que no’ns és nesseçari. 6 E manà  
Ex 40,36 e de nits lo cobria foch, vahent lo  pobla de Ysrael per totes llurs mugudes.  
Lv 7,20  és oferta al Senyor, perirà de son  pobla. 21 »E qui toquerà la sutzura de l’ 
Lv 7,25  al Senyor en ensens perirà del seu  pobla. 26 »E la sanch de tots los animals  
Lv 8,3  de pa alís, 3 e ajustaràs tot lo  pobla a le porta [*]. 4 [*] defora, 5 e  
Lv 9,7  e prega per tu e per tot lo  pobla, e com oferràs dons per lo poble,  
Lv 9,18  ariet en sacrifici pacificabla del  pobla, e ofariren e aportaren a ell sos  
Lv 9,23  e despuxs axiren e banaÿren lo  pobla. E aparech la glòria de nostre  
Lv 9,24  qui era sobre l’altar. E com lo  pobla viu açò, lloharen nostra Senyor e  
Lv 14,41  e farà gitar la rahadura fora del  pobla en lloch inmunda, 42 e farà tornar  
Lv 17,4 sanch, e axí perirà d’enmig de son  pobla. 5 E per amor de açò deven ofarir  
Lv 17,9  l’homa aquell serà tellat de son  pobla. 10 »Homa o qualsevulla de la casa  
Lv 17,10  aquell e escamparé aquella de son  pobla, 11 cor l’ànima de la carn en la  
Lv 18,29  coses perirà d’enmig de son  pobla. 30 »Guordau los meus manaments. No  
Lv 20,6  e mataré aquella d’enmig de son  pobla. 7 »Santificau-vos e siau sants,  
Lv 20,18  morts amendozos d’enmig de son  pobla. 19 »La llegesa de ta tia de part de 
Lv 22,12  del sacerdot a qualsevulla del  pobla serà donade per muller, de les coses 
Ex 1,20  bé a les madrines, e muntiplicà lo  poble, e foren molt confortats. 21 E per  
Ex 1,22  cases. 22 E manà Farahó a tot lo  poble dient: –Qualque mascla nexerà, sia  
Ex 3,10  ’t a Farahó, e treuràs lo meu  poble, fills de Yraell, de Agipta. 11 E  
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Ex 3,12  que yo’t tramet: com trauràs lo  poble meu de Agipta, tu sacrificaràs a Déu 
Ex 3,21  lexarà vós. 21 E yo daré gràcia al  poble aquest devant los agepcians, e com  
Ex 4,21  son cor per ço que no lex lo meu  poble. 22 E diràs açò a Faraó: “Açò diu  
Ex 4,30  Moysèn e féu los senyals devant lo  poble. 31 E crech lo poble, e conaguéran  
Ex 4,31  devant lo poble. 31 E crech lo  poble, e conaguéran que nostre Senyor  
Ex 5,1  Déu de Yraell: “Lexa anar lo meu  poble de Yraell per ço que sacrifícan mi  
Ex 5,2 que yo hoja la tua veu e que lex lo  poble? Yo no conech nostro Senyor, ni  
Ex 5,4  què Moysèn e Aron sou curosos del  poble e de lurs obres? Anats fer vostros  
Ex 5,5  dix a son consell: –Molt és lo  poble de la terra. Vegats quante companya  
Ex 5,6  di’a lo mayoral e als altres del  poble dient: 7 –D’equí avant no donets  
Ex 5,7  avant no donets gens de palla al  poble per mesclar-la ab lo brach de les  
Ex 5,10  de les obres [*] e diguéran al  poble: –Axí ha dit Faraó: que no do a vós  
Ex 5,12 de vostre obre. 12 E fo escampat lo  poble per tota la terra de Agipta per ço  
Ex 5,22 –Senyor, per què has opramut lo teu  poble, ne per què has tramès mi? 23 Cor  
Ex 6,7  grans juýs, 7 e pendré vós a mi en  poble, e seré vostro Senyor, e sabrets bé  
Ex 7,4  e treuré la mia host e lo meu  poble, fills de Yraell, de terra de Agipte 
Ex 7,14 cor de Farahó, que no vol llexar lo  poble. 15 Vé a ell al matí, e axiràs a les 
Ex 7,16  a tu dient: Llexa anar lo meu  poble per ço que sacrifich en lo desert; e 
Ex 8,3  la casa de tos serfs e del teu  poble, e en los teus fronts, e en les tues 
Ex 8,8  tolgue les granotes de mi e de mon  poble, e yo llexaré anar lo seu poble per  
Ex 8,8 mon poble, e yo llexaré anar lo seu  poble per sacrificar lur Déu. 9 E dix  
Ex 8,9  per tu e per tos serfs e per ton  poble per ço que pertèsquan les granotes  
Ex 8,20  “Açò diu Déu: Llexa anar lo meu  poble per ço que sacrifich a mi, 21 cor si 
Ex 8,22  de Guossen, en la qual és lo meu  poble, cor no hy seran les mosques, per ço 
Ex 8,23  23 e posaré divisió entra lo meu  poble e lo teu. E demà serà aquest  
Ex 8,29  a Farahó e a sos serfs e a son  poble demà; enperò guorde’t que d’equí  
Ex 8,31  a Farahó e a sos servidors e a son  poble, axí que no’n fou vista una. 32 E  
Ex 9,1 Déu dels hebreus: Llexa anar lo meu  poble per ço que sacrifich a mi; 2 cor si  
Ex 9,7 lo cor de Farahó e no llexà anar lo  poble. 8 E dix Déu a Moysèn e a Aron:  
Ex 9,13 Déu dels hebreus: Llexa anar lo meu  poble per ço que sacrifich mi, 14 cor en  
Ex 9,14 sobre los teus serfs e sobre lo teu  poble, per ço que sàpies que no és nagú  
Ex 9,27 e nostre Senyor és just, e yo e mon  poble som malvats. 28 Pregats nostro  
Ex 9,35 fou enduraït [*], e no lexà anar lo  poble d’Irael, axí com havia dit nostre  
Ex 10,3  esser sotmès a mi? Llexa anar mon  poble per ço que sacrifich a mi. 4 E si no 
Ex 11,2  2 Digues, donques, are a tot lo  poble que parle cascú ab son amich, e les  
Ex 11,3  e devant sos serfs e devant tot lo  poble. 4 E dix: –Açò diu nostre Senyor:  
Ex 11,8  adoreu-ma dient: “Ix tu e tot lo  poble qui és sotmès a mi”. E aprés açò  
Ex 11,10 cor de Farahó, que no llexà axir lo  poble de Ysrael de tota la sua terra.  
Ex 12,27  desliurants.” E encorbà-sse lo  poble e adorà. 28 E axiren los fills de  
Ex 12,31 –Llevats-vos e axits d’entre mon  poble, vós e los fills de Ysrael, e anats  
Ex 12,34  sóm morts!» 34 E portà-se’n lo  poble, abans que llevàs, la lur pascha  
Ex 12,36  36 E donà nostre Senyor gràcia al  poble devant los agipcians, que donaren a  
Ex 13,3  meus són tots. 3 E dix Moysèn al  poble: –Ramenbrats-vos aquest dia en lo  
Ex 13,17  17 E com Farahó hagués jaquit lo  poble, nostre Senyor no’ls menà per la  
Ex 13,22 de nit la colona de foch, devant lo  poble. 14,Tit Capítol XIIII 1 E parlà Déu  
Ex 14,5  al senyor dels agipcians que lo  poble fogia, e fou trestornat lo cor de  
Ex 14,5  e dels serfs de aquell sobre lo  poble, e dix: –Què volen fer, ne què havem 
Ex 14,5  què havem fet? Per què llexàrem lo  poble de Ysrael que no servesque a nós? 6  
Ex 14,6  mès-se en carrera, e pres tot lo  poble ab si, 7 e menà ab si DC carretas  
Ex 14,13  en lo desert. 13 E dix Moysèn al  poble: –No us temats. Estats e veyats les  
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Ex 14,31  conbatuts contra aquells. Temé lo  poble nostre Senyor e crahagueren nostre  
Ex 15,13  en la tua misericòrdia en lo  poble que rahemist, e aportest aquell en  
Ex 15,16  axí com a pedra, entrò que’l teu  poble sia passat, [*] lo qual tu has  
Ex 15,24  ço és, «Amarguós». 24 E mermurà lo  poble contre Muysèn dient: –Què beurem? 25 
Ex 16,4 plouré a vós pa del cel, e axirà lo  poble e colir-n’ha cascú segons que  
Ex 16,27  E vench lo setè dia, e axiren del  poble per ço que’n cullicen, e no’n  
Ex 17,1  loch no havia aygua que begués lo  poble. 2 E pledeyà lo poble ab Moysèn [*]. 
Ex 17,2 que begués lo poble. 2 E pledeyà lo  poble ab Moysèn [*]. [*] –Per què  
Ex 17,3 què temtats Déu? 3 E sedeyà aquí lo  poble per aygua, e mermuraren contre  
Ex 17,4  a Déu dient: –Què faré de aquest  poble, cor si no’ls era per un poch  
Ex 17,5  a Moysèn: –Cuyte’t e vé devant lo  poble, e prin dels vells de Ysrael, e  
Ex 17,6  Horep, e axirà aygua que beurà lo  poble; enperò farràs aquella perquè n’  
Ex 17,13  13 E aflequí Jozuè e Amalech e son  poble en bocha de coltell. 14 E dix Déu a  
Ex 18,1  nostre Senyor a Moysèn e a Yrael  poble seu, axí com Déu los havia trets de  
Ex 18,10 mà de Farahó, e qui ha gitat lo seu  poble de Agipte. 11 Are conech que gran és 
Ex 18,13  sseya Moysèn per ço que jutyàs lo  poble, e estech lo poble devant Moysèn del 
Ex 18,13 ço que jutyàs lo poble, e estech lo  poble devant Moysèn del matí tro al  
Ex 18,14  dix: –Què és açò que tu fas al  poble? Per què seus tu tot sol e al poble  
Ex 18,14 poble? Per què seus tu tot sol e al  poble està devant tu del matí tro al  
Ex 18,18  En va treball te cumsumes, tu e lo  poble aquest que ab tu és. Ultre les tues  
Ex 18,19  e serà Déu ab tu: sies tu al  poble en aquelles coses que pertanyen a  
Ex 18,21  fer. 21 Donchs, triha de tot lo  poble hòmens poderosos e tements Déu, en  
Ex 18,22  de dehenes, 22 los quals jutgen lo  poble tostemps, e les coses mayors a què  
Ex 18,23  poràs sostanir, e tot aquest  poble poràs menar cascú en son lloch en  
Ex 18,25 E Moysèn alegí barons [*] de tot lo  poble de Ysrael, e estebblí-los prínceps 
Ex 18,25  e estebblí-los prínceps del  poble, tribuns e senturions e [*] deenas  
Ex 18,26  e [*] deenas 26 qui jutyassen lo  poble tots temps, e ço que era molt greu  
Ex 19,7 Moysèn e apellà los meyors nats del  poble, e dix-los totes les peraules que  
Ex 19,8  digués a ells. 8 E respòs tot lo  poble ensemps dient: –Tot ço que ha perlat 
Ex 19,8 a Déu per dir-li la responció del  poble, 9 dix a ell Déu: –Ya are vendré a  
Ex 19,9  de nuu per ço que m’oja perlar lo  poble en tu e que creguen tu  
Ex 19,9  totes aquestes peraules de Déu al  poble, 10 e dix Déu a Moysèn: –Vé al poble 
Ex 19,10  10 e dix Déu a Moysèn: –Vé al  poble e sentifica a ells vuy e demà, e  
Ex 19,11  lo munt de Senaý devant tot lo  poble. 12 E ordonaràs tot lo poble entorn  
Ex 19,12 tot lo poble. 12 E ordonaràs tot lo  poble entorn e diràs-los: “Guordats-  
Ex 19,14  14 E devallà Moysèn del munt al  poble e sentificà aquell. E com hagueren  
Ex 19,16  botzines per esmayar, e tamé’s lo  poble qui era en l’albergade. 17 E féu  
Ex 19,17  albergade. 17 E féu axir Moysèn lo  poble encontre Déu del lloch de l’  
Ex 19,21  a ell: –Devalle e testimoniage al  poble que per ventura no’s desretglasen e 
Ex 19,23  “Posa térmens prop del munt al  poble e sentifica a ell.” 24 Al qual dix  
Ex 19,25  ’ls aucia. 25 E devallà Moysèn al  poble e contà a ells totes aquestes coses. 
Ex 20,18  res que d’equels sia. 18 E tot lo  poble ohí les veus e veya los lamps e oÿa  
Ex 20,20  que no muyram. 20 E dix Moysèn al  poble: –No us temats, cor Déu vench per ço 
Ex 20,21 vós e que no pecats. 21 E estech lo  poble de lluny, e Moysèn se acostà a le  
Ex 22,25  25 »Si argent presteràs a mon  poble e al mesquí que habita ab tu, no  
Ex 23,11 per ço que mengen los pobres de ton  poble, e ço que hy romendrà menjaran les  
Ex 23,27 enviaré devant tu, e auciuré tot lo  poble al qual tu entraràs, e tots tos  
Ex 24,2 e aquells no s’hi acostaran, ni lo  poble no hy puig ab ell. 3 E vench Moysèn  
Ex 24,3  ell. 3 E vench Moysèn e recomtà al  poble totes les peraules del Senyor, e  
Ex 24,3  e encare los juÿns, e respòs lo  poble tots a una veu: –Totes les paraules  
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Ex 24,7 del fermament, e llegí’l devant lo  poble, los quals digueren: –Tot ço que ha  
Ex 24,8  reservade e escampà-la sobre lo  poble e dix: –Aquesta és la sanch del  
Ex 33,3  Jo no puyaré ab tu, cor aquest  poble és de dura servitut, per ço que per  
Lv 4,27 si ànima peccarà per ignorància del  poble de la terra, ço és, que face qualque 
Lv 7,34 Senyor, en lley perdurable a tot lo  poble de Ysrael. 35 »E aquesta és la unció 
Lv 9,7 lo pobla, e com oferràs dons per lo  poble, prega per ell e ahora per ell, axí  
Lv 9,15  15 E ofarí-ho per lo peccat del  poble. E pres lo cabrit del sacrifici del  
Lv 9,15  E pres lo cabrit del sacrifici del  poble e deguollà’l e sacrificà’l axí com 
Lv 9,22  22 E estès les mans devant lo  poble e banaý’ls. E com hach axí complit  
Lv 10,3  s’acosten a mi, e devant tot lo  poble seré glorificat. E com ho oý Aron,  
Lv 16,15  lo cabrit per lo peccat del  poble, escamp la sanch de aquell dintra la 
Lv 16,24  e oferrà son holocaust e del  poble, pregarà axí per si com per lo  
Lv 16,24  pregarà axí per si com per lo  poble. 25 E lo sèu qui és ofert per peccat 
Lv 19,8  la ànima aquella d’enmig de son  poble. 9 »Com segareu los blats de la tua  
Lv 20,2  ýdola de Maloch, de mort morrà; lo  poble de la terra lo deguollerà o  
Lv 21,14  no la pendrà, sinó infanta de son  poble. 15 No mescla la generació de son  
Lv 23,30  obra farà, deliré aquella de son  poble; 31 per què res de obra no fareu en  
Lv 24,14  seu cap, e allapiden aquell tot lo  poble. 15 E als fills de Ysrael parlaràs:  
Lv 24,16  allapidat per tota la moltitut del  poble; vulla que sia ciutadà o sia pelagrí 
Lv 26,12  saré vostro Déu, e vosaltres sereu  poble meu. 13 Yo sóm lo Senyor Déu vostre, 
Ex 8,21 tramatré a tu e a tos serfs e a tos  pobles, e en totes les tues cases, tot  
Ex 15,14  en lo teu sant habitacle. 14 E los  pobles puyaren e són aÿrats, los  
Ex 19,5  serets a mi trezor de tots los  pobles, cor mia és tota la terra, 6 e vós  
Ex 30,38  odor per olre, perirà dels seus  pobles. 31,Tit Capítol XXXII 1 E dix  
Ex 33,16  que’ns gloriagem desobra tots los  pobles qui habítan sobra la terra? 17 E  
Lv 7,21  les carns, serà tallat dels seus  pobles. 22 E parlà nostre Senyor a Moysèn  
Lv 19,16  ne portador de llegotaries en los  pobles. No estaràs contra la sanch de ton  
Lv 20,24  he saperat a vosaltres dels altres  pobles. 25 Saperau vosaltres la bèstia  
Lv 20,26  e he-us saparats dels altres  pobles perquè fóceu meus. 27 »Hom o dona  
Lv 23,29  en aquest dia, perhirà de sos  pobles, 30 e aquella qui nenguna obra  
Ex 30,15  15 Lo rich no muntiplicarà ni lo  pobra no aminvarà. 16 E tota la moneda que 
Lv 19,15  No meynspreus la persona del  pobra ni honres la faç del rich; justament 
Lv 27,8  XV sicles; la fembra X. 8 E si  pobra serà e la estima retra no porà,  
Ex 23,3  de veritat, 3 e hauràs mercè del  pobre en lo plet. 4 »E si encontreràs bou  
Ex 23,6  6 No’t declinaràs en lo juý del  pobre. 7 Fogiràs a monsónage, e lo sant e  
Lv 14,21  e sarà mundat. 21 »E si serà  pobre e no porà haver ço que dit és, hage  
Ex 23,11  raposar per ço que mengen los  pobres de ton poble, e ço que hy romendrà  
Lv 19,10  cahens no’ls colliràs, mas als  pobres e als palegrins los llexaràs  
Lv 23,22  romanents no les cullireu; als  pobres e palagrins les llexareu aquelles.  
Lv 25,39 Canahan e fos Déu vostre. 39 »Si de  pobresa destret vendrà a tu ton frara, no  
Lv 25,24  24 per què tota la regió de vostre  poceció sots pacta de restetuhació serà  
Lv 25,26  lo propinqüe ni lo qui ha venut la  poceció lo preu per raembra no porà  
Lv 27,21  santificat serà al Senyor, e la  poceció santificada se pertayn als drets  
Lv 27,22  22 »Si lo camp comprat e no de la  poceció dels mayors serà santificat al  
Lv 27,19  part de la picúnia estimada e  poceyrà aquell; 20 e si rembra no’l volrà 
Ex 12,39  cogueren sots sendre, cor no’s  poch levar, car covenie’ls axir de  
Ex 16,8 los quals mermuraments mermurats un  poch contre ell, [*] cor no és contre nós  
Ex 17,4  poble, cor si no’ls era per un  poch allapidar- m’hían? 5 E dix Déu a  
Ex 23,30  crèsquan les bèsties contre tu; 30  poch a poch scamparé ells devant tu entrò  
Ex 23,30  les bèsties contre tu; 30 poch a  poch scamparé ells devant tu entrò que  
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Lv 25,52  ratrà-li lo preu; 52 e si de  poch, poserà conte ab ell segons lo nombre 
Lv 26,44  no’ls meynspresaré ni axí  poch no’ls avorriré perquè de tot sien  
Lv 25,4  no’l sembraràs ne la vinya no la  podaràs; 5 les coses que per si brota la  
Lv 25,32  que en la ciutat són, tostemps se  poden raembra. 33 Si rehemudes no seran en 
Ex 21,8  jaquesqua-la, mas no hage  poder de vendre-la a pobble estrayn si  
Ex 32,12  “Per mal trasch ells de nostre  poder, per auciura ells en les montanyes e 
Lv 5,11  a ell. 11 »E si no basta son  poder que ofira II tortres o dos polls de  
Lv 12,8 mascla o fembra. 8 E si no serà son  poder que pugua ofarir un anyell, prengua  
Lv 25,3  sembreràs ton camp e per VI anys  poderàs te vinya e colliràs los seus  
Ex 6,1  mà fort m’enmenaré ells, e ab mà  poderosa gitaré ells de la terra sua. 2 E  
Ex 32,11  ab gran forteleza, ab mà fort e  poderosa? 12 ¿E diran los agipcians: “Per  
Ex 18,21  triha de tot lo poble hòmens  poderosos e tements Déu, en los quals sia  
Ex 3,19  per ço que us na anets sinó per mà  poderoza. 20 E yo mostraré a ell la mia  
Ex 7,24  del flum per trobar aygua que  podessen beura, cor no podían beura de la  
Ex 3,6  E cobrí Moysèn sa faç, cor no  podia guordar contra Déu. 7 Al qual dix lo 
Ex 10,23  que negú no veyha son frare ne’s  podia moura del loch en què era; mas en  
Ex 39,19  l’hossen, axí que l’hossen no’s  podia moura. E fou fet axí com manà a ell  
Ex 40,33 nostra Senyor omplí aquell. 33 E no  podia intrar Moysèn en la tenda de la  
Ex 5,14 E foren, los fills de Yraell que no  podían acabar la obra, batuts per los  
Ex 7,24  aygua que podessen beura, cor no  podían beura de la aygua del flum. 25 E  
Ex 7,21  los peixos qui éran en lo flum, e  podrí lo riu e no poguéran los agipcians  
Ex 37,27  que passacen perxes per ells e que  poguecen l’altar portar. 28 E les barres  
Ex 7,21  en lo flum, e podrí lo riu e no  poguéran los agipcians beura [*], e fo  
Ex 8,18 per ço que aduguessen poys, e no ho  poguéran fer. Éran los poys axí en los  
Ex 9,11  e en totes les bèsties. 11 E no  poguéran los encantadós star devant Moysèn 
Ex 15,23  23 E vengueren en Maroch, e no  poguéran beura les aygües de Maroch per ço 
Ex 12,39  covenie’ls axir de Agipte, e no  pogueren fer denguna demoransa ne pogueren 
Ex 12,39  pogueren fer denguna demoransa ne  pogueren aÿnar ço que’ls era master. 40  
Ex 36,12 cascuna de elles, 12 [*] axí que’s  pogués junyir la una ab l’altra. 13 E féu 
Ex 37,14  aquelles barres, per ço que hom la  pogués portar. 15 E aquelles barres féu de 
Ex 40,19  devant aquella lo vel per ço que  pogués oir la visió de Déu. 20 E posà la  
Ex 2,3  per IIIs mesos. 3 E com més no’l  poguessen selar, féran una arqueta de bova 
Ex 36,17  les altres, per ço que ensemps sa  poguessen ajunyir. 18 E féu L sivelles d’ 
Ex 39,3 per ço que fessen obra brodade e’n  poguessen cosir ab les primes colós sots  
Lv 10,19  és esdavengut axí com tu veus. Com  poguí menyar aquella? E cridaren a mi e  
Ex 2,19  de les mans dels pastors, e encara  pohà a nós aygua e abeurà nostres ovelles. 
Ex 2,16  les quals vinguéran al pou per  pohar aygua e unplir les picas per abeurar 
Ex 8,16  -li: “Stin la tua mà e percut la  polç de la terra, e seran poys en tota la  
Ex 8,17  mà tenent la sua verga, e ferí la  polç de la terra, e foren fets poys [*]  
Ex 9,9  puyns plens de sendra [*], 9 [*]  polç sobra tota la terra de Agipte, e serà 
Lv 12,6 I anyell d’un ayn en holocaust e I  poll de coloma o de tortra per peccat a le 
Lv 5,11  poder que ofira II tortres o dos  polls de coloms, ofira per son peccat la  
Lv 12,8  un anyell, prengua II tortres o II  polls de coloms, un dels quals a fer  
Lv 14,22  sistés d’oli 22 e II tortres o II  polls de coloms, dels quals sia la un per  
Lv 14,30  Déu; 30 e de les tortres e dels  polls dels coloms ofira 31 un per la  
Lv 15,14 lo VIIIè dia pendrà II tortres e II  polls de coloms, e devant Déu ell vendrà a 
Lv 15,29  oferrà al sacerdot II tortres o II  polls de coloms a le porta del tabernacla  
Lv 19,31  res no enserqueu, que no siau  poŀluats. Yo són lo Senyor Déu vostre. 32  
Lv 21,12  axirà dels sants lochs, perquè no  poŀluesqua lo santuari del Senyor, car l’ 
Lv 22,8  ni pres de bèstia no mengerà ni’s  poŀluyrà en ells. Yo sóm lo Senyor. 9  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

725 
 

Lv 20,3  ensutzat lo meu santuari e haurà  poluÿt lo meu nom sant. 4 La qual cosa, si 
Lv 14,45  e la fusta e tota la universa  pólvora sia gitada fora de la posada en  
Ex 29,20  de cascú, en la dreta, e sobre lo  polze dret de lurs mans, e sobra lo polze  
Ex 29,20 polze dret de lurs mans, e sobra lo  polze dret de lurs peus, e lo romanent de  
Lv 8,23  en la estrema part de aquella e lo  polze de la mà destra e senblantment en  
Lv 8,24 ’ls en lo estrem de la orella e lo  polze dret de les mans e dels peus; lo  
Lv 14,14  que deu esser mundat, e sobre lo  polze de la mà e del peu de la part dreta  
Lv 14,17  de aquell qui és mundat e sobra lo  polze de la mà e del peu dret, e sobra la  
Lv 14,25  de aquell qui és mundat e sobra lo  polze dret de la mà e del peu. 26 E pendrà 
Lv 14,28  de la orella dreta de aquell e lo  polze dret de la sua mà e del peu atrecí  
Ex 25,33  a manera de nou en la una cama, e  pom e flor ensemps, e semblantment III  
Ex 25,33 a manera de nou en la altra cana, e  pom e flor de llir. E aqueste serà la obra 
Ex 25,33  un llats e III de l’altre; 33 III  pomets a manera de nou en la una cama, e  
Ex 25,33  e flor ensemps, e semblantment III  pomets a manera de nou en la altra cana, e 
Ex 10,15  de la universa terra, e tots los  poms dels arbres e tot ço [*] que a le  
Ex 25,31 peus e sa cana e ses branques e sos  poms e ses flos de aur net. 32 VI canes  
Ex 25,34 en la asta del canalobra haurà IIII  poms a manera de nous, e haurà en ells  
Ex 25,34  a manera de nous, e haurà en ells  poms e flos, 35 e [*] sots les II astes en 
Ex 25,36 de una asta del canalobra, 36 llurs  poms e lurs astes de ella seran tots de  
Ex 37,17  [*], de la cana del qual prosaÿen  poms e flos, 18 VI en cascun llats, havia  
Ex 37,19  19 E havia en cascun canó tres  poms a manera de nou, ab flos ensemps e ab 
Ex 37,19  en l’altra canó havia atressí III  poms a manera de nou, ab flos ensemps e ab 
Ex 37,20  20 E en la cana d’él havia IIII  poms a manera de nous, ab flos e ab lliris 
Lv 19,25  mengereu los fruyts ajustant los  poms e fruyts que aporten. Yo sóm lo  
Ex 36,27  de la taula. 27 E de la part de  ponent, ço és, de la part del tabernacla  
Ex 36,32 e V altres [*] barres de la part de  ponent del tabernaccla, contra la mar. 33  
Lv 24,21  qui farirà l’hom, agualment sia  ponit. 22 »E agual juý sia entra  
Ex 18,26  molt greu retornave a ell, e tota  poque cosa jutyaven ells. 27 E llexà anar  
Lv 21,18 servey. Si orp serà o renquelós, de  poquesa o asent gran o nas tort, 19 si  
Lv 22,13  a le case de son para axí com de  poquesa solia astar, serà provaÿde de les  
Ex 20,18 e veya lo munt fumar, e per açò, de  por, estigueren de lluyn. 19 E digueren a  
Ex 16,33  e mit-hi aytante magne com ne  porà caber en un almut, e estoge’l devant 
Ex 19,23  farits. 23 E dix Moysèn a Déu: –No  porà nengú puyar al munt de Sinaý, cor tu  
Lv 5,7  peccat. 7 »En altra manera, si no  porà ofarir bestiar, ofira II tortres o II 
Lv 5,15 un moltó net del folch, e qui no ho  porà fer, II sicles segons lo pes del  
Lv 13,22  e si entretant esclatarà lo cuyr,  porà jutyar aquell per llepra, 23 e si no  
Lv 13,37  sterà plana e los cabels negres,  porà hom conèxer que l’hom és sanat e  
Lv 13,37  hom conèxer que l’hom és sanat e  porà pronunciar que l’hom és nèdeeu. 38  
Lv 14,21  mundat. 21 »E si serà pobre e no  porà haver ço que dit és, hage un anyell  
Lv 22,27  dia d’equí avant presentar sa  porà al Senyor; 28 e aquella vaque o  
Lv 25,25  per rembra aquella, fer-ho  porà; 26 emperò si lo propinqüe ni lo qui  
Lv 25,26  la poceció lo preu per raembra no  porà trobar, 27 seran comtats los fruyts  
Lv 25,30  per a tostemps, e rembra no’s  porà en lo temps del jubileu. 31 E si en  
Lv 25,49  acostat de parentiu; e si ell se  porà rembra, fer-ho porà 50 llevant del  
Lv 25,49  e si ell se porà rembra, fer-ho  porà 50 llevant del preu lo temps que ha a 
Lv 25,54  devant tu. 54 E si per açò no’s  porà raembra, en l’ayn jubileu axirà ab  
Lv 26,37  als anemichs contrestar no  porà. 38 Parireu entra les gens, e la  
Lv 27,8  si pobra serà e la estima retra no  porà, estarà devant lo sacerdot, e tant  
Lv 27,10  sant serà 10 e mudar no’s  porà per millor que lo mal ni piyor que lo 
Lv 27,20  ultra lo qui l’havia [*] no’s  porà, 21 car com vendrà lo dia del jubileu 
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Lv 27,28 o animal o camp, no’s vendrà ni’s  porà rembra. Tot quant una vegada serà  
Ex 18,22  e les coses mayors a què no  poran dar consell recomteran a tu, e ells  
Ex 18,22 lleugera cosa a tu, e los altres ho  poran sofarir. 23 E si tu fas açò, tu  
Ex 18,23  de Déu, e los seus manements  poràs sostanir, e tot aquest poble poràs  
Ex 18,23  poràs sostanir, e tot aquest poble  poràs menar cascú en son lloch en pau. 24  
Lv 11,7  e no ha la ungla feza. 7 »E lo  porch, qui ha la ungla feza, no ramuga. 8  
Ex 32,30  Senyor e veuré per ventura si  poré acabar que us perdó vostres peccats.  
Lv 12,4  sien complits los dies de la sua  porgació. 5 »E si serà fembra, serà no  
Lv 12,6  seran complits los dies de la sua  porgació, per fill o per filla, porterà I  
Lv 20,18  ab fembra en lo flux de sa  porgació e haurà descuberta llur legeza e  
Lv 14,7  VII vegades per ço que dret sia  porgat, e puixs llex anar lo pardal viu  
Ex 33,16  tragues d’equest [*], 16 cor ¿con  poríam nós saber, yo ne ton pobla, que  
Ex 18,18  negosi, e solament aquest tu no  pories sostanir. 19 Per la qual cosa, ojes 
Ex 35,6  or e argent e aram 6 e blau e  porpra e color vermella, e lli tortís e  
Ex 36,8  X cortines de lli tortís e blau e  porpra e color vermella †e capitells† e  
Ex 38,23  de fusta e de texir de blau e de  porpra e de color vermella e de lli  
Ex 39,1  Capítol XL 1 E de or, blau e de  porpra e de color vermella e de lli tortís 
Ex 39,2  2 [*] efot [*], de blau e de  porpra e de color vermella e de lli  
Ex 39,3  fill qui fos entra blau e entra la  porpra e entra la color vermella e entra  
Ex 39,28 atrecí de lli tortís e de blau e de  porpra e de color vermella, obra brodada,  
Ex 25,4 argent, e coure e arams, 4 e blau e  porpre e color de grana, e lli e cordovà e 
Ex 26,31  31 »E faràs cubriment de blau, de  porpre, de color vermella, de lli tortís e 
Ex 26,36  en lo tebernacle, de blau e de  porpre, de color vermella e lli tortís,  
Ex 27,16  la cortina XX colzes, de blau e de  porpre, de color vermella e de lli tortís, 
Ex 28,5  drap de color d’or e de blau e de  porpre, de color vermella e de lli tortís, 
Ex 28,6  drap d’or e de color de blau e de  porpre e de grane, e de lli tortís, obra  
Ex 28,8  serà veyrada d’aur e de blau e de  porpre e de color vermella e de lli  
Ex 28,15  Faràs ell d’or e de blau e de  porpre e de color vermella e de lli  
Ex 28,33 entorn, faràs magranes de blau e de  porpre e de color vermella sobre los  
Ex 35,23  23 E si nagú havia †quassats†, ne  porpre e color vermella, ne blau, ne coyrs 
Ex 38,18 la cort de obra obrade de blau e de  porpre e de color vermella e lli tortís, e 
Ex 39,8  axí com lo ephot, d’or, blau e de  porpre e de color vermella e de lli  
Ex 39,22  del pali magranes de blau e de  porpre e de color vermella e lli tortís,  
Lv 4,16  prengue de la sanch de aquel e  port-la en lo tabernaccla del testimoni, 
Lv 11,25  E si serà nesseçària cosa que algú  port de aquelles mortes, llevarà los seus  
Ex 12,7 ell, e pozar-n’han sobre cascuna  porta e en los sobrellindàs de la porte de 
Ex 12,22  E nagú de vós no ischa fora de la  porta de la sua case entrò al matí, 23 car 
Ex 26,36  36 »E faràs cubertor a le  porta de la tenda, per un hom entra en lo  
Ex 29,4 4 Presentaràs Aron e sos fills a la  porta del tabernacla del testament e  
Ex 29,11  devant nostra Senyor, prop la  porta del tabernacla. 12 Despuix pendràs  
Ex 29,42  en les vostres genaracions, a la  porta del tabernacla del testament, davant 
Ex 32,27  llats, e anats e tornats de la una  porta entrò a l’altre per mig de la  
Ex 33,8 ’s tot lo pobla e astava cascú a la  porta de son pavelló, e raguordaven [*]  
Ex 33,9 una colona de una nuu e estava a la  porta del tabernacla, e perlaven de Moysèn 
Ex 35,15 dels odoraments e lo cubertor de la  porta a le porta del tabernacla, 16 e la  
Ex 35,15  e lo cubertor de la porta a le  porta del tabernacla, 16 e la ara de l’  
Ex 38,8 de les fembres qui estiguessen a le  porta del tabernaccla, a le entrade. 9 E  
Lv 1,3  a mi lo mascle net, devant la  porta del tabernacla del testimoni, per ço 
Lv 1,5 entorn de l’altar qui és devant la  porta del tabernaccla. 6 E con lo  
Lv 4,4 al Senyor. 4 E aquell aportarà a le  porta del tabernacla del testimoni devant  
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Lv 4,14  lo peccat. E aporten aquell a le  porta del tabernacla, 15 e posen los vells 
Lv 4,18  altar dels holocausts, qui és a le  porta del tabernacla del testimoni. 19 E  
Lv 7,30  e’n l’altra lo pits, devant la  porta del tabernaccla, e com abdues les  
Lv 8,3  3 e ajustaràs tot lo pobla a le  porta [*]. 4 [*] defora, 5 e dix: –Aquesta 
Lv 8,33  sia cremat a foch. 33 [*] de la  porta del tabernaccla no axirets VII dies, 
Lv 9,5  les coses que manà Moysèn a la  porta del tabernacla, en lo qual loch, com 
Lv 12,6  coloma o de tortra per peccat a le  porta del tabernaccla del testimoni e  
Lv 14,11  aquestes coses devant Déu, a le  porta del tabernaccla del testimoni, 12 e  
Lv 14,23  en lo VIIIè dia lo secerdot a la  porta del tabernacla del testimoni devant  
Lv 14,38 lo prevera de la casa e tanquarà la  porta per VII dies; 39 e en lo VIIè dia  
Lv 15,14  e devant Déu ell vendrà a le  porta del tabernacla del testimoni e  
Lv 15,29  tortres o II polls de coloms a le  porta del tabernacla del testimoni, 30  
Lv 17,5  que sia santificat Déu devant a le  porta del tabernaccla del testimoni; e  
Lv 17,6 la sanch sobra l’altar de Déu a la  porta del tabernaccla del testimoni e  
Lv 17,9 o sacrifici 9 e no hu aporterà a le  porta del tabernaccla per ço que ofira a  
Lv 19,21 lo seu delicta ofira al Senyor a le  porta del tabernaccla del testimoni I  
Ex 12,34 terra dient: «Tots sóm morts!» 34 E  portà-se’n lo poble, abans que llevàs,  
Ex 34,4 com li havia manat nostra Senyor, e  portà ab si les taules. 5 E com devellàs  
Lv 8,14 com havia manat nostre Senyor. 14 E  portà un vadell per peccat, e Aron e sos  
Lv 16,4 quals dèvan eser llevades com seran  portades. 5 »E sostendrà Aron devant tota  
Lv 19,16  16 No seràs faedor de crims ne  portador de llegotaries en los pobles. No  
Ex 32,26 hi consentí). 26 E estech enmig del  portal de la alberguada e dix: –Si nangú  
Ex 35,17 pilars, e lo cubertor del pilar del  portal de la cort, 18 e les estaques del  
Ex 39,38 de la tamiama, 38 e lo cubertor del  portal, 39 e l’altar de l’aram, [*] e  
Ex 40,5 testimoni. E matràs lo cubertor del  portal en lo tabernacla. 6 E devant aquell 
Ex 40,26  a Moysèn. 26 E posà cubertor en lo  portal, en l’antrament del tabernacla, 27 
Ex 4,20  sobra un aze, e tornà en Agipta  portant la verga de Déu en la mà. 21 E dix 
Ex 32,15  E tornant, devallà Moysèn del munt  portant les IIs taules del testimoni en la 
Lv 19,23 e haureu plentats en aquella arbres  portant fruyts, llevar-n’heu los caps  
Ex 25,27 sien meses barres per ço que puguen  portar la taula. 28 E les barres sien  
Ex 25,28  de setim e sien cubertes d’or per  portar la taula. 29 E feràs ses escudelles 
Ex 27,7  barres en II llats de l’altar per  portar ell. 8 No soldat, mas va e vach de  
Ex 37,5  éran en los llats de la arqua per  portar-la. 6 E féu una claustra tot  
Ex 37,14  barres, per ço que hom la pogués  portar. 15 E aquelles barres féu de fust  
Ex 37,27  per ells e que poguecen l’altar  portar. 28 E les barres féu de fust de  
Ex 38,5 per los quals passacen les perxes a  portar l’altar, 6 les quals féu de fust  
Ex 38,7 anells sobra lo llats de la ara per  portar l’altar. E aquest altar no era  
Lv 2,2  ella oli, e posa-hy ensens, 2 e  portar-la-ha als fills d’Aron,  
Lv 16,22 desert per la mà de algun hom, 22 e  portar-se-n’ha lo cabrit sobra lo seu 
Ex 28,12  ramenbransa als fills de Ysrael; e  portarà Aron los noms d’equells devant  
Ex 28,29  e vet que no’s depertesquen. 29 E  portarà Aron los noms dels fills de Ysrael 
Ex 28,30 con entrarà devant nostra Senyor; e  portarà Aron los juýs dels fills de Ysrael 
Ex 28,38 sàvena 38 sobra lo front de Aron, e  portarà les iniquitats d’equells qui  
Lv 4,5 5 E pendrà de la sanch del vadell e  portarà aquella en lo tabernacla del  
Lv 5,1 hu fou consent, si no ho denunciarà  portarà la sua iniquitat. 2 Ànima qui  
Lv 6,30 ·s deguoll per peccat de la qual se  portarà [*] a la tende del tabernaccla del 
Lv 11,40  mengerà de aquells algú o qui la  portarà, llau la sua vestedura e serà  
Ex 40,13  e com seran llevats ab aygua, 13  portaran les santes vestadures per ço que  
Lv 2,4  ofertes de nostre Senyor. 4 »E con  portaran sacrifici cuyt en lo forn, axí  
Lv 20,17 la un de l’altre han demostrada, e  portaran lur iniquitat. 18 »Qui  
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Lv 20,19  de la sua carn descobrirà;  portaran abdozos llur malvestat. 20 »Qui  
Lv 20,20  la sua verguonya e de sa parentat,  portaran abdosos lo seu peccat; sence  
Ex 17,12  faxugues, e prenguéran pedres e  portaren-les dejús ell, e ell seya, e  
Ex 32,24  és de vosaltres qui hage aur?” E  portaren or e aduguéran-lo a mi, e yo  
Lv 23,10  e haureu saguades les messes,  portareu los monolls de les spigues  
Ex 39,1 fféran vestadures a Aron, les quals  portàs com aministraria en lo santuari,  
Ex 36,34  d’or, per los quals puga esser  portat ab les barres, les quals atrecí  
Ex 40,31  del tabernacla, e l’altar fonch  portat en la tenda. E aprés que totes  
Ex 13,19  dient: «Com Déu vesitarà vós,  portats-vos-en la mia ossa ab vós.» 20 
Ex 19,4 he fet als egepcians, ne com vos he  portats sobre alles de àguilas, e fiu  
Lv 16,23  les vestedures que primerament  portava com intrà en lo santuari, e  
Ex 12,7  porta e en los sobrellindàs de la  porte de la casa d’on menyaran ell. 8 E  
Ex 21,6  devant lo jutge, e acost-se a le  porte [*], e puys forat-li la orella ab  
Lv 16,7  los II cabrits devant Déu a le  porte del tabernaccla del testimoni, 8 e  
Lv 17,4 la albergada, 4 e no hu oferrà a le  porte del tabernaccla per oferta a Déu,  
Lv 12,6 sua porgació, per fill o per filla,  porterà I anyell d’un ayn en holocaust e  
Lv 13,45  ab lo cap nuu, e la vestadura que  porterà serà contexta ab lo caperó  
Lv 15,10  ensutzat entrò al vespra; e qui  porterà alguna cosa de aquelles llevarà la 
Lv 17,16  llevarà ses vestedures e lo cors,  porterà la sua iniquitat. 18,Tit Capítol  
Lv 19,8  e tingut de inpiatat; 8  porterà la sua iniquitat o malvestat, car  
Lv 24,15  »Hom qui maleyrà lo seu Déu,  porterà son peccat, 16 e qui blestomarà lo 
Ex 7,15  e la verga la qual tornà colobra  porteràs en la tua mà, 16 e diràs a ell:  
Ex 20,10 ni ton pelegrí qui és dintre de tes  portes, 11 cor VI dies són en los quals  
Lv 10,17  dels sants és, [*] dat a vós que  portets multitud de iniquitat e que  
Lv 3,2  pus net devant nostre Senyor, 2 e  pos la mà sobra lo cap del seu sacrifici,  
Lv 3,13  aquella a nostra Senyor, 13  pos la sua mà sobra lo cap de aquella e  
Lv 4,18  18 e de aquella matexa sanch  pos en los corns de l’altar qui és devant 
Lv 4,29 peccat, ofira una cabra nèdea, 29 e  pos la mà sobra lo cap de sa oferena la  
Lv 4,33 ovella que aportarà sia nàdea, 33 e  pos la mà sobra lo cap de aquella e  
Lv 5,11  en aquella oli, ni ensens no n’hi  pos gens, cor per peccat és. 12 E lliura  
Lv 16,13  la claustra, en la santadat. 13 E  pos sobre lo foch les coses odorans axí  
Ex 4,15 ha en son cor. 15 Tu parle ab ell e  posa la mia paraule en la bocha de aquell, 
Ex 32,27  Senyor Déu de Ysrael: “L’homa  posa coltell a son llats, e anats e  
Lv 2,1  oferta, e git demunt ella oli, e  posa-hy ensens, 2 e portar-la-ha als 
Lv 4,24  de les cabres que sia net, 24 e  posa la sua mà sobra lo cap de aquell, e  
Ex 19,23  e’ls has asquivats dient:  “Posa térmens prop del munt al poble e  
Ex 4,20  Muysèn sa muller e sos fills, e  posà aquells sobra un aze, e tornà en  
Ex 7,23  -sse’n en la sua casa, e no hy  posà son cor aqueste veguade. 24 E  
Ex 16,34  Aron axí con menà Déu a Moysèn, e  posà aquel a rreservar en lo tebernacle.  
Ex 34,33  E com hach complides ses peraules,  posà’s cobriment sobra la sua cara. 34 E  
Ex 36,27  qui raguordave vers la mar,  posà VI taules 28 e II per sengles angles  
Ex 37,7  II xerobins de pur aur, los quals  posà a cascun llats en la claustra: 8 la  
Ex 37,8  en la claustra: 8 la un xerobín  posà en la sumitat de la una part, e l’  
Ex 37,13  13 E féu anells d’or, los quals  posà en los IIII angles a manera de IIII  
Ex 39,7  los noms dels fills de Ysrael, 7 e  posà aquelles en los llats sobra los  
Ex 39,10 e dopla, de mesura de un palm, 10 e  posà en IIII tires pedres preciozes en  
Ex 40,17  la tenda sobra lo tabernacla, e  posà lo cubertor de la tenda demunt, axí  
Ex 40,18  manà nostra Senyor a Moysèn. 18 E  posà lo testimoni en l’arque, e mès les  
Ex 40,18  e mès les perxes sobra la arque, e  posà la cuberta sobra ella. 19 E aportaren 
Ex 40,20  pogués oir la visió de Déu. 20 E  posà la taula devant lo tabernacla de  
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Ex 40,22  nostre Senyor manà a Moysèn. 22 E  posà lo canalobra en lo tabernacla del  
Ex 40,24  axí com nostre Senyor ordonà. 24 E  posà l’altar de l’or sots lo traginat  
Ex 40,26  axí com manà Déu a Moysèn. 26 E  posà cubertor en lo portal, en l’  
Lv 8,13  de lli e senyí a ells bragués e  posà en ells mitra, axí com havia manat  
Lv 8,26  salgade d’oli e una foguace aliza  posà sobra lo sèu e la cama dreta. 27 Tot  
Lv 14,34  Canahan, la qual yo daré a vós en  posació, e deré plaga de llebrosia en casa 
Ex 29,14  manudalles cremaràs defora de la  posada per ço cor per peccat és. 15 »E  
Ex 32,17 Moysèn: –Crits de batalla oig en la  posada. 18 E Moysèn respòs: –No és veu de  
Ex 33,7 son tabernacla e tes-lo defora la  posada, e apellà lo nom de aquell  
Ex 33,7  de la covinensa». [*] fora de la  posada. 8 E com axís Moysèn al tabernacla, 
Lv 14,3  3 e axirà lo prevera fora la  posada, e com atrobarà la llepra que serà  
Lv 14,43  saran rases e altra crosta hi serà  posada, 44 e com lo secerdot hi entrarà e  
Lv 14,45  pólvora sia gitada fora de la  posada en loch inmunda. 46 »E qualquequal  
Lv 27,25  dels sicles del santuari que serà  posada, lo sicla val XX malles. 26 »Los  
Ex 14,19 -ce l’àngel de Déu qui guihave le  posade de Ysrael, e anà detràs ells, ab  
Ex 14,20  de nuu [*]; 20 e stech entre la  posade dels fills de Ysrael e los  
Ex 14,24  del matí, nostre Senyor regordà la  posade dels agipcians en colona de foch e  
Ex 14,24  de foch e en nuu, destrohí la  posade dels agipcians, 25 ço és, [*] de  
Ex 16,13  puyaren guatles e cobriren tota la  posade [*]. 14 E cobrí tota la faç de la  
Ex 18,5  de Moysèn, en lo desert, on era la  posade prop del munt de Déu, 6 e tramès a  
Ex 29,23 [*] sistella de l’alís, la qual és  posade devant nostre Senyor. 24 Totes  
Ex 32,19  cantants. 19 E com sa acostàs a la  posade, ell viu lo vadell e los balls, e  
Ex 33,11  amich. E com ell s’entornave a le  posade, son ministre Jozuè, fill de Nun,  
Lv 1,17  ab la llenya qui és sobra lo foch  posade. Açò és holocaust e oferena de suau 
Lv 16,21  adonchs ofira lo cabrit viu. 21 E  posade cascuna mà sobre lo cap de aquell,  
Ex 19,2 desert de Sinaý, e faheren tendes e  posades en aquell loch, e aquí Ysrael  
Lv 24,4  4 sobre canalobre molt net seran  posades enpertostemps en prasència del  
Ex 26,24  IIs taules qui en los anglas són  posadores per aytal matexa juntura dèvan  
Lv 1,12  menbres e lo cap e sa fraxura, e  pòsan-ho sobra llenya en guisa que ho  
Ex 27,5  l’arret IIII anells d’aram, 5 e  posar-la-has sots la ara de l’altar,  
Ex 28,12  pedras encastaràs en aur [*]. 12 E  posar-las-has sobre les spatlles de l’ 
Ex 29,3 açò faràs de farina de forment. 3 E  posar-ho-has en un canestell, e  
Ex 29,12  pendràs la sanch del vadell, e  posar-n’has sobra lo corn de l’altar  
Ex 29,20  E pendràs la sanch de aquell, e  posar-n’has sobra lo tendrum de les  
Lv 1,7  e serà eslomblat de sos menbres, 7  posar-l’han sobra l’altar del foch ab  
Lv 3,11  11 lo qual pendran los sacerdots e  posar-l’han sobra lo foch, e feran  
Lv 6,11  -les defora de la albergada, e  posar-les-ha en lo lloch net [*]. 12  
Lv 14,14  que és deguollat per la colpa, e  posar-n’ha en l’estrem de la orella  
Lv 1,4 que plàcia ell a nostre Senyor; 4 e  posarà la mà sobra lo holocaust, desobra  
Lv 1,9  peus, seran bé llevats en aygua; e  posarà açò lo secerdot sobra l’altar en  
Lv 4,4  del testimoni devant lo Senyor e  posarà la sua mà sobre lo cap de aquell e  
Lv 4,7 vel o la claustra del santuari. 7 E  posarà aquella matexa sanch en lo corn de  
Lv 6,10  les sendres que farà lo foch e  posarà aquelles prop de l’altar; 11 e  
Lv 14,20  deguollarà lo holocaust 20 e  posarà aquell en l’altar [*], e perdonarà 
Lv 14,25  l’enyell e de la sanch de aquell  posarà sobra l’estrem de la orella dreta  
Lv 16,8  del tabernaccla del testimoni, 8 e  posarà sorts sobra cascú: un a Déu e l’  
Lv 16,10  altre cabrit «ne tremès» a Zazell,  posarà viu devant Déu, e face pregàries  
Lv 24,3  en lo tabernaccla de amistansa,  posarà aquelles Aron de vespres al matí  
Ex 29,10  del testament, e Aron e sos fills  posaran les mans sobra lo cap de aquell.  
Ex 29,19  altra e sobra lo cap de aquell  posaran les mans Aron e sos fills, 20 e  
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Ex 25,12  12 e IIII sercles d’or, los quals  posaràs sobre IIII angles de la arca: II  
Ex 25,16  temps no les trauràs d’ells. 16 E  posaràs en la arque lo testament que yo  
Ex 25,18  faràs II xerobins d’or batedís, e  posaràs un de cascuna part de l’oratori,  
Ex 25,21  cuberta la arque. 21 En la qual  posaràs lo testament que yo daré a tu ab  
Ex 25,26  26 E faràs IIII sercles d’or, e  posaràs aquells en IIII angles de aquexa  
Ex 25,30  e sos boxs [*] de fin or pur. 30 E  posaràs sobre l’altar lo pa de proposició 
Ex 25,37  batedís. 37 E faràs VII llànties e  posaràs aquelles sobre lo canelobre per ço 
Ex 26,20  qui guorde devers termuntana  posaràs altres XX taules, 21 e aquestes  
Ex 26,34  e entre lo sant dels sants. 34 »E  posaràs la claustra primer dita sobra la  
Ex 28,17  llonch e altre palm d’ampla. 17 E  posaràs en ell IIII órdens de pedres. La  
Ex 28,26 E faràs dos anells d’or, los quals  posaràs en la sumitat de l’hossen, sobra  
Ex 28,30  davant Déu enpertostemps. 30 E  posaràs en l’hossen los juýs de doctrina  
Ex 29,9  bragués 9 a Aron e a sos fills, e  posaràs a ells capells, e seran a mi  
Ex 29,24  Senyor. 24 Totes aquestas cosas  posaràs sobre les mans de Aron e de sos  
Ex 30,6  e cobrir-les-has d’or. 6 E  posaràs, ell devant, l’altar contra lo  
Ex 30,18  d’aram e un basí per llevar, e  posaràs aquell entre lo testimoni del  
Ex 30,36  -ho-has en soptil pélvora, e  posaràs aquella devant lo tabernacla del  
Ex 40,3  lo tabernacla del testament. 3 E  posaràs en aquell la arque e dresaràs  
Ex 40,4  e arrezaràs tot son arresament, e  posaràs sobra aquella totes aquelles coses 
Ex 40,6 en lo tabernacla. 6 E devant aquell  posaràs l’altar de l’holocaust. 7 E  
Lv 2,15  15 E scamparàs demunt oli e ensens  posaràs demunt, cor oferta de nostre  
Lv 19,14  al matí. 14 No maleyràs lo sort ni  posaràs, devant lo sech, ensapeguador, mas 
Ex 8,23  sóm Senyor enmig de la terra, 23 e  posaré divisió entra lo meu poble e lo  
Ex 23,31  e posseïsquats la terra. 31 »E  posaré los teus térmens de la Mar Roja  
Ex 33,22  22 e com passarà la mia glòria, yo  posaré tu en lo forat de la pedra, e  
Lv 20,3  lo deguollerà o allepidarà, 3 e yo  posaré la mia cara contre aquell e tellaré 
Lv 20,5  a Amaloch e no’l volrà matar, 5  posaré la mia cara sobre l’homa aquell e  
Lv 20,6 ydolatres e haurà fornicat ab ells,  posaré la mia cara contre aquella e mataré 
Lv 26,17  per los anemichs serà devorada; 17  posaré la mia faç contra vosaltres e  
Lv 26,11  novelles, lensar-les-heu. 11  Posaré lo meu tabernaccla enmig de  
Ex 2,3  e maséran-hi l’infant dins, e  posaren-la en la rebegina sobra la vora  
Ex 15,27 XII fonts de aygües e LXX palmes, e  posaren aquí sobre les aygües. 16,Tit  
Ex 17,1  segons la paraule de Déu, e  posaren en Rabidim, en lo qual loch no  
Ex 33,6 per ço que sàpia què face a tu. 6 E  posaren los fills de Ysrael lur ornament  
Ex 39,16  qui tanien los anells d’or, e  posaren II anells d’or sobra cascun llats 
Ex 39,23  23 e cascavells de or munde que  posaren entra les magranes en l’estrema  
Lv 8,14  per peccat, e Aron e sos fills  posaren les mans sobre lo cap d’equell,  
Lv 8,18  holocaust; sobre lo cap de aquell  posaren Aron e sos fills les mans. 19 E  
Lv 8,22  en consagració dels sacerdots, e  posaren les llurs mans sobra lo cap d’  
Lv 9,13  e cascun menbra ofariren aquell, e  posaren-lo sobre l’altar e cremà a  
Lv 9,20  ab lo sèu e la ratela del fetga 20  posaren sobre los pits; e con foren  
Ex 3,22  d’argent o d’or o vestidures, e  posarets açò sobra los fills e les filles  
Ex 30,9  en les vostres generacions. 9 No  posarets sobra aquell temiama que hage  
Lv 3,5 tot açò face perfum sobra l’altar,  posat demunt de les llenyes, e lo foch  
Lv 3,5  de les llenyes, e lo foch dejús  posat, en oferta en odor suau al Senyor. 6 
Lv 6,12  matí tots dies, e lo holocaust  posat, desobra farà perfum del sèu dels  
Lv 6,15  ab oli e molt ensens, lo qual sia  posat sobra la sèmola, e fasse perfum de  
Lv 16,16  lo tabernacla del testimoni qui és  posat entra aquels enmig de les sorts de  
Ex 4,21 senyals que t’he mostrats e que he  posats en la tua mà, e faràs aquells  
Lv 8,31  consagració menyats, los quals són  posats en lo canestell, axí com manà a mi  
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Ex 14,9  acostaren-ce a ells, qui  posaven prop la mar, e tots los  
Ex 6,8  e Jacob, e yo daré aquella a vós a  posayr. Yo sóm Senyor.” 9 E contà Moysèn  
Lv 25,46  los rametreu als succeÿdors e  posayr-los-heu per a tostemps; e los  
Lv 20,24 abominades. 24 E a vosaltres parle:  Posaÿu la terra de ells, la qual donaré a  
Lv 27,24  qui l’havia venut e l’havia en  poseció hagut. 25 »Tota estimació dels  
Ex 29,15 un dels moltons, e Aron e sos fills  posen lurs mans sobre lo cap de aquell, 16 
Lv 3,8  anyell devant nostre Senyor, 8  posen la mà sobra llur sacrifici, ço és,  
Lv 4,15  a le porta del tabernacla, 15 e  posen los vells de Ysrael les mans sobre  
Lv 16,23  en lo tabernaccla del testimoni, e  poserà les vestedures que primerament  
Lv 25,52  -li lo preu; 52 e si de poch,  poserà conte ab ell segons lo nombre dels  
Lv 25,28 tota venda retornerà al senyor e al  poseÿdor primer. 29 »Qui vendrà casa dins  
Lv 25,30 l’ayn, serà girade al comprador, e  poseyrà aquella e los seus succeÿdors per  
Lv 25,25 enpobrit lo teu frara vendrà la sua  posseció, e vendrà lo seu propinqüe per  
Lv 25,27  -hu al comprador, e axí rebrà la  posseció sua. 28 E si no hu trobarà la sua 
Lv 25,34  ciutat d’ells no les vendran, car  posseció per tostemps és. 35 »Si atendrit  
Lv 25,41  e tornerà a le sua generació e  posseció de sos pares, 42 car mos esclaus  
Lv 27,16 casa. 16 »Lo qual si camp de la sua  posseció prometrà e santifiquarà al  
Ex 9,4  féu Déu grans maravelles entre les  possecions de Ysrael e les possecions dels 
Ex 9,4  les possecions de Ysrael e les  possecions dels agipcians, axí que no parí 
Lv 25,13  jubileu retorna tothom a les sues  possecions. 14 Quant vendràs alguna cosa a 
Lv 25,33  dels llevítichs en llochs de  possecions són entre los fills de Ysrael,  
Ex 23,30 devant tu entrò que muntipliquets e  posseïsquats la terra. 31 »E posaré los  
Ex 9,7  si era mort nengú del bestiar que  posseÿen los fills de Ysrael, e diguéran- 
Ex 34,9  iniquitats e nostres peccats, e  posseyràs-nos. 10 E respòs nostra  
Ex 32,13  què parlé daré a la tua sament, e  posseyrets aquella tostemps.” 14 E  
Lv 11,25  e serà no nèdeu tro al sol  post. 26 »Tot animal que hage ungla fesa  
Lv 22,7  la sua carn ab aygua 7 e serà  post lo sol, llevors és mundat, mengerà de 
Ex 26,29  entrò demont. 29 E totes aquestes  posts cobriràs d’or, e lurs anells faràs  
Ex 36,22  tornets– havia en cascuna de les  posts per ço que’s junyís la una ab l’  
Ex 36,24  d’argent, II a cascuna de les  posts, per ço que’s junyís una a cascun  
Ex 40,16  e adobà sos pilars, e mès ses  posts, e †donà† ses †derres†, e dressà ses 
Ex 8,26  terra. 26 E dix Moysèn: –No’s  pot axí fer †menys de totes les obres†  
Ex 33,20  no pots veura la mia faç, cor no  pot veura a mi homa qui visque. 21 E altra 
Ex 35,33  e en obra de fusta. E tot ço que  pot esser trobat en farrer 34 ha donat en  
Lv 7,21  o la cosa de l’homa qui ensutzar  pot e menyarà de aquesta matexa manera les 
Lv 10,9  E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és que  pot enbriaguar; per ço que no’n beuràs tu 
Lv 13,11 serà viva, 11 per llepra molt vella  pot esser comdepnada, [*] en coyr de sa  
Lv 13,54  man que sien llevades, e si no’n  pot anar, llepra és, e tenga aquell per  
Lv 14,8 -sa en aygua, e com serà purificat  pot intrar en la albergada, e siurà defora 
Lv 14,32  és lo sacrifici del llebrós qui no  pot haver totes coses en son abundament.  
Lv 22,23  tellada e la coha, voluntàriament  pot presentar, mas vot [*] aquests no’s  
Lv 22,23  mas vot [*] aquests no’s  pot peguar. 24 Tot animal lo qual haurà  
Lv 25,48  llinatge, 48 aprés de la venda sa  pot raembra; qualsevulla de sos frares lo  
Lv 27,8 com aquell estimerà e veurà que ell  pot donar, tant donarà. 9 »E l’animal lo  
Lv 27,9  donarà. 9 »E l’animal lo qual se  pot sacrificar al Senyor, ci algú eser  
Lv 27,11  lo qual sacrificar al Senyor no’s  pot, si algú lo prometrà serà amenat  
Lv 27,17  jubileu prometrà lo camp, tant con  pot valer, tant serà estimat; 18 mas, en  
Lv 27,26  al Senyor pertanyen nengú no’ls  pot santifiquar ni votar: vulles bou,  
Lv 25,46  frares [*] no’ls destrengueu per  potènsia. 47 »Si’s raforcerà devers  
Lv 19,8  car la cosa sante del Senyor ha  potlluÿda, e perirà la ànima aquella d’  
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Lv 21,6 Sants seran al Senyor Déu seu, e no  potlluyran lo seu nom, car los perfums del 
Lv 19,12  12 No perjuraràs en lo meu nom ne  potlluyràs lo nom del Senyor ton Déu. 13  
Lv 20,25 que a vosaltres he mostrat de esser  potluades. 26 »Sereu sants a mi, car yo  
Lv 18,24  car lleg peccat és. 24 »No siau  potluats ab totes aquestes coses en les  
Lv 20,25 ocell nèdeu del no nàdeu, perquè no  potluau les vostres ànimes en la bèstia ne 
Lv 18,21 que servesque a ýdola de Maloch, ni  potluyràs lo nom de ton Déu. Yo sóm lo  
Ex 33,20  20 E altra vegada dix: –Tu no  pots veura la mia faç, cor no pot veura a  
Ex 33,23 derrera de mi, mas la mia faç tu no  pots veura. 34,Tit Capítol XXXV 1 E dix  
Ex 36,20  de pells de boch. 20 E féu les  pots del tabernacla de fust de setim  
Ex 2,15 en terra de Median, e sech prop del  pou. 16 E lo senyor de Median havia VII  
Ex 2,16  VII filles, les quals vinguéran al  pou per pohar aygua e unplir les picas per 
Ex 8,16 percut la polç de la terra, e seran  poys en tota la universa terra de Agipta.” 
Ex 8,17  la polç de la terra, e foren fets  poys [*] per tota la terra de Agipte. 18 E 
Ex 8,18  encantasions per ço que aduguessen  poys, e no ho poguéran fer. Éran los poys  
Ex 8,18  e no ho poguéran fer. Éran los  poys axí en los hòmens com en les bèsties. 
Lv 8,9 lo qual era doctrina e veritat. 9 E  pozà-li la sàvena en lo cap, e en lo  
Lv 8,9  lo cap, e en lo frontal de aquella  pozà la llàmina d’or consagrade en  
Ex 12,7  7 E pendran de la sanch d’ell, e  pozar-n’han sobre cascuna porta e en  
Ex 29,17  17 e puys [*] pendràs sos peus, e  pozar-los-has [*] sobra son cap, 18 e  
Lv 14,26  lo prevera de l’oli del sister e  pozar-n’ha sobra la sua mà sinestra, 27 
Lv 24,6  molt pura devant lo Senyor los  pozaràs, 7 e pozaràs sobre ells perfum  
Lv 24,7  devant lo Senyor los pozaràs, 7 e  pozaràs sobre ells perfum molt pur perquè  
Lv 26,1 ni títols redresareu, ni gran pedra  pozareu en vostre terra perquè adoreu  
Ex 9,16  16 E per amor de açò yo t’he  pozat, que mostra a tu ma forteleza e que  
Lv 24,14  lo blestomador fora les tendes, e  pozen tots aquells qui hu han oït les sues 
Lv 2,7  e scamparàs demont oli. 7 »E si la  praentalla serà de †tenor† agualment de  
Ex 15,5  Roya, 5 [*] e ells devallaren en  pragon axí com a pedra. 6 Senyor, la tua  
Lv 4,26 lo perfum ce fa per pasificament, e  praguarà per ell per ço que lo seu peccat  
Lv 9,3  3 E diràs als fills de Ysrael:  “Pranets un cabrit per peccat e I vadell e 
Ex 39,19  llats venien tenbé cadenes qui  pranien los II anells de l’hossen, axí  
Lv 5,13  e lo romanent sia del prevera per  prasantalla. 14 E parlà Déu a Moysèn  
Ex 22,15  és de retra; 15 mas si serà fet en  prasència de son senyor, no deu esser  
Lv 20,17  horribla; seran morts amendozos en  prasència del pobble, per tant con llur  
Lv 24,4  net seran posades enpertostemps en  prasència del Senyor. 5 »Pendràs de sert  
Lv 26,8  los vostros anemichs d’espaza en  prasència vostra. 9 Raebré a vosalres e  
Lv 6,14  és la lley del sacrifici e dels  prasens que dèvan ofarir los fills de Aron 
Lv 21,8  Déu seu 8 e los pans del sacrifici  prasenta. Sia, donchs, sant, que yo sant  
Lv 17,5 del testimoni; e deguollen aquelles  prasentalles passificabbles al Senyor, 6 e 
Lv 21,6  del Senyor e los pans del seu Déu  praséntan, e per tant sants seran. 7 »De  
Lv 23,27  les vostres ànimes en aquell, e  prasentareu holocaust al Senyor. 28  
Lv 22,3  coses que santifiquades són e que  prasenten los fills de Ysrael al Senyor en 
Lv 22,15  dels fills de Ysrael que  prasenten al Senyor, 16 que per ventura no 
Lv 10,5 albergada. 5 E mantinent entraren e  praseren-los axí com jeyen, vestits ab  
Ex 31,5  d’eram, 5 o de marbra o de pedras  prasioses, e de tota divercitat de fusta.  
Lv 24,12 trip de Dan. 12 E matéran aquell en  prasó fins que conaguessen què manava lo  
Ex 32,31  a nostra Senyor e dix: –Senyor,  prec-ta per aquest pobbla que ha fet  
Ex 34,9  si yo trop gràcia devant tu,  prec-ta que entres ara ab nós, cor  
Ex 4,10  seran sanch. 10 E dix Mossé a Déu:  –Prec-ta, mon Senyor, que no m’hi  
Ex 4,13  he què perlaràs. 13 E aquell dix:  –Prec-ta, Senyor, que hy trametas altre. 
Ex 8,9  a Farahó: –Tu ordones mi que yo  prech per tu e per tos serfs e per ton  
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Lv 4,35  altar en ensens a nostre Senyor, e  prech per aquell e per son peccat, e llurs 
Lv 5,13  ramenbrance de ell qui ofir, 13 e  prech per ell, e lo romanent sia del  
Lv 5,16  e lliure-ho al sacerdot, lo qual  prech per aquell ofirén lo moltó, e serà  
Lv 6,7 de la mesura del peccat. 7 E aquell  prech per ell devant lo Senyor e perdó a  
Lv 12,7  7 qui ho ofira devant Déu e  prech per aquella, e axí serà mundada del  
Lv 14,21  per la colpa e ofir per ço que  prech per ell lo sacerdot, e la Xª part de 
Lv 16,11 »E com açò serà fet, ofira lo tor e  prech per si e per la sua casa, e deguoll  
Lv 16,17  sia en lo santuari [*] per ço que  prech si e per la casa sua [*]. 18 [*] e  
Ex 10,17  Senyor Déu vostre e envers vós. 17  Prech-vos que perdonets a mi aquest  
Ex 39,10  10 e posà en IIII tires pedres  preciozes en ell. En lo primer vers éran  
Lv 9,17  per son dret. 17 E sacrificà-li  preentalla e omplí sa palma d’ella e féu  
Lv 9,7  ton peccat e ofir lo holocaust, e  prega per tu e per tot lo pobla, e com  
Lv 9,7  e com oferràs dons per lo poble,  prega per ell e ahora per ell, axí com  
Ex 10,18  18 E axí Moysèn devant Farahó, e  pregà nostre Senyor, 19 que féu bufar lo  
Ex 32,11  e faré a tu en gent gran. 11 E  pregà Moysèn nostre Senyor son Déu dient:  
Ex 30,10  que hage altra tenprament. 10 E  pregarà Aron sobra lo corn de aquell I  
Lv 12,8  holocaust e l’altra per peccat, e  pregarà per ella lo sacerdot e axí serà  
Lv 15,15 lo peccat e l’altra en holocaust e  pregarà per aquell devant Déu, e serà  
Lv 15,30  peccat e l’altre per holocaust, e  pregarà lo prevera per ella davant Déu e  
Lv 16,24 e oferrà son holocaust e del poble,  pregarà axí per si com per lo poble. 25 E  
Lv 19,22  del testimoni I anyell, 22 e  pregarà per ell lo sacerdot, per lo seu  
Lv 26,43  seus sofarint soladat per ells; e  pregaran ells per los lurs peccats per  
Lv 16,21  de aquells. E com haurà feta la  pregària sobre lo cap de aquell, enviar- 
Lv 16,10  posarà viu devant Déu, e face  pregàries sobre aquell e llex anar aquell  
Ex 8,28  que no us na anets pus luyn, e  pregats per mi. 29 E dix Moysèn: –Yo axiré 
Ex 10,17  mi aquest peccat aquesta vegade, e  pregats a nostro Senyor Déu vostre que  
Ex 9,28  e yo e mon poble som malvats. 28  Pregats nostro Senyor que cessen los trons 
Lv 13,21  cabel blanch, e ella no serà pus  pregon del coyr e serà fosqua, enclourà  
Lv 13,26  blanchs ni la plaga no serà pus  pregon que’ll cuyr ni la carn romanent,  
Lv 13,30  secerdot ell. 30 E si veu que sia  pregon més avall del cuyr e en ell cabels  
Lv 13,25  és tornat cabel blanch e la visió  pregona pus avant del cuyr, llepra és [*]; 
Lv 13,34  estiga en son lloch ne no serà pus  pregona que la carn romanent, mundarà  
Ex 14,25  les carretes, e aportà-les en la  pregoneza. E diguéran adonchs los  
Lv 5,10  en holocaust axí com solen fer, e  preguarà per ell lo secerdot e per lo  
Ex 8,8  Farahó Moysèn e Aron e dix a ells:  –Preguats lo Senyor que tolgue les  
Lv 4,20 aquest vadell com féu del primer; e  preguen per ells los sacerdots, e Déu serà 
Lv 4,31  en odor de suavitat al Senyor, e  preguerà per aquell e serà-li pardonat.  
Lv 14,19  18 e sobre lo cap de aquell. 19 E  preguerà devant Déu per aquell e farà lo  
Lv 26,41 la ignosenta pensa llur. »E llevors  pregueran per les malvestats llurs, 42 e  
Ex 9,10  terra de Agipte verola. 10 E ells  pregueren de la sendra del forn, e estant  
Lv 10,17 portets multitud de iniquitat e que  preguets per aquella davant nostre Senyor. 
Lv 2,12  a nostre Senyor. 12 Les  premícies tan solament d’equelles ofertes 
Lv 7,14  14 dels quals offerrà I per  premícies a nostre Senyor, e serà dels  
Ex 4,4  4 E dix Déu: –Sten la tua mà e  pren-la per la coha. E estès la mà e   
Ex 12,21  de Ysrael e dix a ells: –Anats e  pren[e]ts animal per conpanyes vostres, e 
Ex 12,32  32 Vostres ovelles e vostres bous  prenets, axí com havets dit e parlat.  
Ex 16,16  habiten en lo tebernacle, axí’n  prenets. 17 E faheren-ho axí los fills  
Lv 10,4  de Aron, e dix a ells: –Anats e  prenets vostres frares devant del  
Ex 9,8  8 E dix Déu a Moysèn e a Aron:  –Prenets vostros puyns plens de sendra  
Lv 10,12  fills d’ell, que li éran romasos:  –Prenets lo sacrifici que romàs de la  
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Ex 12,3  a ells: “Lo Xè dia de aquest mes  prenga cascú de vós per casade un anyell a 
Ex 12,4 en nombre que no puga haver anyell,  prenga ell son vesí qui és prop la sua  
Lv 2,2  Aron, sacerdots, dals quals la un  prenga lo puyn ple de sèmolla e oli e molt 
Lv 2,9  9 E com aquell oferrà aquella,  prenga lo mamorial del sacrifici e ofire  
Lv 4,19  del tabernacla del testimoni. 19 E  prenga tot lo seu sèu e face’n perfum  
Lv 4,30  en lloch de l’holocaust, 30 e  prenga lo secerdot de la sanch en lo seu  
Lv 4,34  los holocausts del sacrifici. 34 E  prenga lo sacerdot de la sanch en lo seu  
Lv 14,10  vestedures. 10 »E en lo dia VIIIè  prenga II anyells nàdeus e I ovella d’un  
Lv 16,12 la sua casa, e deguoll aquell. 12 E  prenga lo ensencer e unple’l de les  
Lv 16,14 testament per ço que no muyra. 14 E  prenga de la sanch del tor e bany-hi son 
Lv 21,13  Yo sóm lo Senyor. 13 »Lo sacerdot  prenga per muller nina; 14 viuda ne  
Lv 6,15  lo Senyor e devant l’altar: 15  »Prenga lo sacerdot I puyn de sèmola  
Lv 4,35  git al fonament de aquell. 35 E  prengua lo sèu e face d’ell axí com se  
Lv 5,12  aquella al sacerdot, lo qual ne  prengua un plen puyn e crem-la sobra l’ 
Lv 12,8  poder que pugua ofarir un anyell,  prengua II tortres o II polls de coloms,  
Lv 13,4  la color dels pèls no serà mudade,  prengua lo secerdot aquell e tingue’l  
Lv 14,49  49 »E en la purificació de aquella  prengua II pardals e fust de sedra e grana 
Lv 4,16  nostre Senyor, 16 lo prevera untat  prengue de la sanch de aquel e port-la  
Ex 17,12 les mans de Moysèn éran faxugues, e  prenguéran pedres e portaren-les dejús  
Lv 10,1  X 1 E Nadap e Abiú, fills de Aron,  prenguéran llurs ensensers e materen-hi  
Ex 15,14  los habitadors de Philestim  prengueren grans dolors. 15 Ladonchs los  
Lv 25,36  e palegrí e viurà ab tu, 36 no  prengues uzura d’ell ni pus que no has  
Ex 35,28  a ops de la luminària, e aprés a  preparar los ungüents e la timiama de suau 
Ex 4,25  esquerda de pedra agude e tellà lo  prepurci de son fill, e tochà los peus de  
Ex 2,1  axí un homa de la casa de Lleví, e  pres muller de aquella matexa casa, 2 la  
Ex 2,5  tramès-hi una de ses massipes. E  pres la caxeta, 6 e com obricen la caxeta, 
Ex 2,9 lo’m, e yo lloguar-te-n’he. E  pres-lo la mara e nodrí l’infant [*]. E 
Ex 2,21 E jurà Moysèn que estaria ab ell. E  pres Siporà filla d’ell per muller, 22 la 
Ex 4,4  -la per la coha. E estès la mà e  pres-la, e mantinent tornà verga. 5 –Açò 
Ex 4,20  la tua ànima són morts. 20 E  pres Muysèn sa muller e sos fills, e posà  
Ex 4,25  ell auciura. 25 E tentost Siporà  pres una esquerda de pedra agude e tellà  
Ex 6,20  Lleví per les sues companyes. 20 E  pres Amram muller Jocabech, sa tia, la  
Ex 6,23  de Ozibel foren: Missael [*]. 23 E  pres Aron muller Elizabe filla de  
Ex 6,25  E Alatzar, fill de Aron, sacerdot,  pres per muller de les filles de Putiel,  
Ex 13,19  Ysrael de la terra de Agipte. 19 E  pres Moysèn la ossa de Josep ab si, per ço 
Ex 14,6  a nós? 6 E mès-se en carrera, e  pres tot lo poble ab si, 7 e menà ab si DC 
Ex 15,20  per sech enmig de la mar. 20 E  pres Mariam, sor de Aron, lo temboret en  
Ex 18,2  Déu los havia trets de Agipte, 2  pres Sitporà muller de Moysèn, la qual ell 
Ex 22,3  homey, ell deu morir. E si serà  pres aquell qui farà lo furt e no ha de  
Ex 24,6  a Déu, vadells XII. 6 E  pres Moysès la meytat de la sanch e mès- 
Ex 24,7  romanent buydà sobre l’altar. 7 E  pres lo libre del fermament, e llegí’l  
Ex 24,8  ferem, e sarem obadiens. 8 E ell  pres la sanch que havia reservade e  
Ex 32,4 aportaren les orelleres a Aron. 4 E  pres-ho de lurs mans e gità-hu en la  
Ex 32,20  aquelles al peu del munt. 20 E  pres lo vadell que havien fet e cremà’l  
Ex 33,7  en lo mont de Horep. 7 E Moysèn  pres son tabernacla e tes-lo defora la  
Lv 8,15  d’equell, 15 e deguollà aquell. E  pres Moysèn la sanch e benyà son dit e  
Lv 8,16  lo fetge e sobre los ronyons [*]  pres Muysèn e perfumà’n l’ara. 17 E lo  
Lv 8,23  23 E com l’hach deguollat Moysèn,  pres la sanch de aquell e toquà’n la  
Lv 8,24 E ofarí atrecí los fills de Aron: e  pres de la sanch de l’ariet que havia  
Lv 8,25  budells [*] e abdozos los llombles  pres, e la cama dreta. 26 E pres de la  
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Lv 8,26  pres, e la cama dreta. 26 E  pres de la sistella del pa alís qui era  
Lv 8,28  alçat devant Déu, 28 e ell  pres-ho de les mans de aquells e perfumà 
Lv 8,29  de sacrifici a nostre Senyor. 29 E  pres lo pits, e alçà aquell devant Déu, de 
Lv 8,30  havia manat a ell lo Senyor. 30 E  pres l’ungüent de untadura e la sanch que 
Lv 9,15  -ho per lo peccat del poble. E  pres lo cabrit del sacrifici del poble e  
Lv 22,8 car vianda sua és. 8 Caygut mort ni  pres de bèstia no mengerà ni’s poŀluyrà  
Ex 21,30  de aquell, o qualque cosa que sia  presa. 31 E si fill o filla serà escornade 
Ex 22,10  e morrà e debeliterà o serà  presa per altre, e nenguns no veuran açò,  
Ex 39,29  de or pur a obs de la sagrada  †presa†, e escriviren en ella la obra del  
Lv 17,15  qui mengerà cosa de si morta o  presa per bèstia fera, axí dels de la  
Lv 23,8  de servici no fareu en aquell, 8 e  presantareu sacrifici en foch al Senyor  
Lv 18,24  les quals gitaré devant vostra  presència, 25 de les quals la terra és  
Lv 26,45 los traguí de la terra de Agipta en  presència de les gens perquè fos Déu de  
Ex 9,18 fo fundade la terra entrò en aquest  present temps. 19 Donques, ajusta are ton  
Ex 22,14  e morrà, e son senyor no hy serà  present, sertes tengut és de retra; 15 mas 
Lv 21,17  per companyes qui haurà màcula, no  presenta pa al seu Déu 18 ni s’acost al  
Lv 23,15  dia del disapte en lo qual haveu  presentade la guarba de les promeyes per  
Lv 27,29  29 E tota santificació qui és  presentade per l’hom, no’s rembrà, mas  
Lv 14,31  altra en holocaust, ab la sua  presentalla. 32 »Açò és lo sacrifici del  
Lv 17,7 d’equí avant no deguollen nengunes  presentalles de totes les coses [*] ab les 
Lv 22,21 Senyor, o per vot o voluntàriament,  presentant axí de bous com de ovelles,  
Lv 21,21 de la sament da Aron no s’acosta a  presentar víctima al Senyor, ni pans al  
Lv 22,18  víctima per vot o voluntàriament  presentar vulla aquella cosa en holocaust  
Lv 22,23  e la coha, voluntàriament pot  presentar, mas vot [*] aquests no’s pot  
Lv 22,27  llur, e al VIIIè dia d’equí avant  presentar sa porà al Senyor; 28 e aquella  
Lv 23,38  e ofarenes, 38 menys del que  presentar soleu lo dia del disapta, e  
Lv 22,21 bous com de ovelles, sens màcula la  presentarà que acceptable sia; nenguna  
Lv 27,13  preu si dar lo volrà aquell qui’l  presentarà, afagirà-hy sobra la estima  
Lv 27,27  inmunda, rasembrà’l aquell qui’l  presentarà segons la estimació sua, e  
Lv 22,18  qui habiten entra vosaltres e  presentaran la sua víctima per vot o  
Ex 29,4 -ho; e lo vadell e los moltons. 4  Presentaràs Aron e sos fills a la porta  
Lv 9,9  seu peccat, 9 la sanch del qual li  presentaren sos fills, en lo qual ell  
Lv 22,24  neletats o llevats los botons no  presentareu al Senyor, e en la vostra  
Lv 22,25  25 De la mà de l’estranger no  presentareu pans al Déu vostro ni nenguna  
Lv 23,14  mengereu de les messes fins que la  presentareu al Déu vostre. Manement és per 
Lv 23,16  setena, ço és, L dies, e axí  presentareu sacrifici novell al Senyor 17  
Lv 23,18  coureu en promeyes al Senyor. 18 E  presentareu ab pans VII anyells sence  
Lv 23,25  obra de servici no fareu en ell, e  presentareu holocaust al Senyor. 26 E  
Lv 23,36  no fareu en ell, 36 e per VII dies  presentareu holocaust al Senyor. Lo dia  
Lv 23,36  VIII serà gran festa e molt santa;  presentareu holocaust al Senyor, car és  
Lv 23,37 apellareu molt grans e molt santes.  Presentareu en aquelles oblació al Senyor, 
Lv 22,19  cosa en holocaust al Senyor, 19  presentat sia per vosaltres. Mascla sens  
Lv 23,13  del Senyor, 13 e llibamens seran  presentats ab ell: II delmes de sèmola  
Lv 22,2 nom dels santifiquats a mi que ells  presenten. Yo són lo Senyor. 3 »Digues a  
Lv 22,20  cabres; 20 si màcula haurà, no la  presenten ni serà acceptabla. 21 »Hom qui  
Lv 22,22  haurà clapes o ronya o proïge, no  presenten aquell al Senyor ni cramareu  
Lv 22,21  ni serà acceptabla. 21 »Hom qui  presenterà víctima dels pasífichs al  
Lv 23,13 perfum del Senyor e olor molt suau;  presenterà de sert vi, la quarta part de I 
Lv 8,34  [*], 34 axí com en aquests  presents fets és, per ço que complats  
Ex 25,7 odor, 7 e pedres de unicle e pedres  presioses per adornar ephot e encare la  
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Ex 35,9 suau, 9 e pedres de unicla e pedres  presioses a adornar lo hossen e ll’ephot. 
Lv 25,12  santificació de l’ayn jubileu, e  prestament collides les menyareu. 13 L’  
Ex 11,2  les fembres a lurs veÿnes, que’ls  presten aÿnes d’or e de argent, 3 cor  
Ex 22,25 e tos infans pubills. 25 »Si argent  presteràs a mon poble e al mesquí que  
Ex 13,13  ovella si no’l resembràs [*] per  preu. 14 E com te demanaran tos fills  
Ex 21,10  e sos vestiments, e no li nech lo  preu de sa nedaze. 11 E si no farà  
Ex 21,34 34 lo senyor de la sisterna pach lo  preu de la bèstia que hy serà morta. 35 E  
Ex 22,15  mayorment si serà llogade per  preu a le sua obra. 16 »Si algú forcerà  
Ex 30,12  entorn lur nombra, daran cascú  preu per les sues ànimes a nostre Senyor,  
Ex 30,14  hauran de XX anys amont donarà lo  preu tot a nostro Senyor. 15 Lo rich no  
Ex 33,4  e ploraren, e no mès nengú son  preu sobra ell. 5 E dix nostre Senyor a  
Ex 34,20  per ovella, e si no darà lo  preu per aquell, serà aucís. Lo primer nat 
Lv 19,20  encara que sia nobla enperò ab  preu no rehamuda ni donada a llibertat,  
Lv 25,16  aprés del jubileu tant crexerà lo  preu, e quant menys comteràs, tant menys  
Lv 25,16 quant menys comteràs, tant menys lo  preu costerà, car lo temps dels fruyts  
Lv 25,26  ni lo qui ha venut la poceció lo  preu per raembra no porà trobar, 27 seran  
Lv 25,28  no hu trobarà la sua mà, ço és, lo  preu per rembra, haurà lo comprador ço que 
Lv 25,50  fer-ho porà 50 llevant del  preu lo temps que ha a pasar fins l’ayn  
Lv 25,51  segons lo compte ratrà-li lo  preu; 52 e si de poch, poserà conte ab ell 
Lv 27,2 la sua ànima, sots estima donarà lo  preu: 3 Si serà mascla de XX ayns fins als 
Lv 27,12  si serà bo o mal, e ordonarà  preu, 13 lo qual preu si dar lo volrà  
Lv 27,13  o mal, e ordonarà preu, 13 lo qual  preu si dar lo volrà aquell qui’l  
Lv 27,14  si és bona o mala, e segons lo  preu que per ell serà estimat serà venuda, 
Lv 27,16 mesura de la sament serà estimat lo  preu: si XXX mesures de ordi serà sembrada 
Lv 27,18  al jubileu, e serà rellevat del  preu. 19 La qual cosa si volrà rembra  
Lv 27,23  segons lo nombre dels ayns lo  preu fins al jubileu, e donarà aquell qui  
Lv 27,27  -hi-ha la sinquena part del  preu. E si rembra no’l volrà, serà venut  
Lv 14,39  39 e en lo VIIè dia tornarà lo  prevara en la casa, e si hy veurà la plaga 
Lv 2,2  e oli e molt ensens, e face lo  prevera perfum sobra la ara per  
Lv 2,16  de la una partida farà perfum lo  prevera per ramenbrance de la oferta, axí  
Lv 4,3 facen farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo  prevera qui és untat peccarà faent  
Lv 4,16  devant nostre Senyor, 16 lo  prevera untat prengue de la sanch de aquel 
Lv 5,13  per ell, e lo romanent sia del  prevera per prasantalla. 14 E parlà Déu a  
Lv 7,35  Moysèn ordonà a ells en ofici de  prevera, 36 que manà a ells lo Senyor  
Lv 13,7  cor nèdeu és. 7 »E si aprés que’l  prevera l’haurà vist [*] la llepra  
Lv 13,7  e serà vist lleprós, sia tornat al  prevera 8 e condepnar-l’ha per inmunde, 
Lv 13,12  açò serà a vista dels ulls del  prevera, 13 e veurà lo prevera que la  
Lv 13,13  ulls del prevera, 13 e veurà lo  prevera que la llepra li cobre tota la  
Lv 13,21 nade en la úlcera. 21 E si veurà lo  prevera que no haurà en ella cabel blanch, 
Lv 13,21 coyr e serà fosqua, enclourà ell lo  prevera per VII dies; 22 e si entretant  
Lv 13,26  de llepra sotsescura, per què lo  prevera tengua aquell tenquat per VII  
Lv 13,36  la plaga [*] 36 e veurà lo  prevera la plaga uberta e [*] los cabels  
Lv 14,2 hom lo deurà mundar: »Serà aduyt al  prevera, 3 e axirà lo prevera fora la  
Lv 14,3  aduyt al prevera, 3 e axirà lo  prevera fora la posada, e com atrobarà la  
Lv 14,14  dels sants és. 14 »E pendrà lo  prevera de la sanch del sacrifici que és  
Lv 14,20 altar [*], e perdonarà sobre ell lo  prevera e sarà mundat. 21 »E si serà pobre 
Lv 14,24  devant Déu. 24 E pendrà lo  prevera lo moltó del sacrifici per la  
Lv 14,26  de la mà e del peu. 26 E pendrà lo  prevera de l’oli del sister e pozar-n’ 
Lv 14,35  de casa e fer-ho-ha a saber al  prevera e dirà: “Enquax plaga de llebrozia 
Lv 14,36 a mi que sia en la mia casa.” 36 Lo  prevera mana a ell que denetg totes les  
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Lv 14,36  qui en la casa és, e puys entra lo  prevera en la casa per ço que conega la  
Lv 14,38  visió dejús la paret, 38 axirà lo  prevera de la casa e tanquarà la porta per 
Lv 14,48  la sua vestimenta. 48 »E com lo  prevera entrarà en la casa e veurà la  
Lv 15,30  altre per holocaust, e pregarà lo  prevera per ella davant Déu e per la  
Lv 7,6  6 Tots los mascles del llinatge de  preveres en lo lloch sant menyaran  
Ex 21,22  hòmens e algú d’ells ferrà fembra  preyns, e ella s’afollarà, e ella viu,  
Ex 1,Tit  libra de la Blíbia. 1,Tit Capítol  primer 1 Aquests són los noms dels fills  
Ex 4,8  a tu e no t’oyran per lo senyal  primer, creuran la tua veu per lo senyal  
Ex 4,22  “Açò diu nostre Senyor: Mon fill  primer nat engendrat [*]. 23 [*]” 24 E com 
Ex 11,5  nats a le terra de Egipte, del  primer nat de Farahó, sayent sobra son  
Ex 11,5  sayent sobra son citi, entrò al  primer nat de la serventa que és detràs la 
Ex 12,2  mes aquest és a vós comensament e  primer mes de l’ayn. 3 Perlats a tota la  
Ex 12,15 VII dies menyarets l’alís, e en lo  primer dia no serà llevat en les vostres  
Ex 12,15  de Ysrael qui menyarà llevat, del  primer dia entrò al VIIè. 16 Lo primer dia 
Ex 12,16 del primer dia entrò al VIIè. 16 Lo  primer dia e al segon serà encare de gran  
Ex 12,18  en fur perdurable. 18 E en lo  primer mes, en lo XIIII dia del mes, en lo 
Ex 12,29  nats de terra de Agipte, del  primer nat [*] de les catives que éran en  
Ex 13,2  Moysèn dient: 2 –Santifica a mi lo  primer nat qui obre vullva en los fills de 
Ex 13,12  Senyor, e tots aquells qui són  primer nats en les tues ovelles, en  
Ex 13,13  consegraràs al Senyor. 13 E al  primer nat de l’aze muderàs per ovella si 
Ex 13,15  nats de la terra de Agipte, del  primer nat dels hòmens entrò al primer nat 
Ex 13,15 del primer nat dels hòmens entrò al  primer nat de les bèsties. E per amor de  
Ex 22,29  te usaràs a dar per ofarir, e lo  primer nat de tos fills daràs a mi, 30 e  
Ex 26,34  sants. 34 »E posaràs la claustra  primer dita sobra la arque [*] 35 [*] e lo 
Ex 34,20  con de ovelles serà meu. 20 E lo  primer nat de l’aze rahembràs per ovella, 
Ex 34,20  lo preu per aquell, serà aucís. Lo  primer nat de tos fills raembràs, e no  
Ex 35,19 los draps de la santadat a Aron, al  primer, e lo drap de sos fills a servir a  
Ex 39,10  pedres preciozes en ell. En lo  primer vers éran sàrdius e topacis e  
Ex 40,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –En lo  primer mes, en lo primer dia del mes,  
Ex 40,2  dient: 2 –En lo primer mes, en lo  primer dia del mes, dresaràs lo tabernacla 
Ex 40,15  manà nostra Senyor. 15 E fo en lo  primer mes de l’ayn seguon, en lo primer  
Ex 40,15  primer mes de l’ayn seguon, en lo  primer dia del mes, fo adificat e adobat  
Lv 1,Tit  apellen Vaycrà. 1,Tit Capítol  primer 1 E apellà Moysèn e parlà a ell  
Lv 4,20  axí de aquest vadell com féu del  primer; e preguen per ells los sacerdots,  
Lv 4,21 albarguade e cremen-lo axí com lo  primer vadell, cor per gran multituts de  
Lv 5,8  al secerdot, lo qual ofira lo  primer per peccat, e plom-li lo cap de  
Lv 9,15  ’l e sacrificà’l axí com lo  primer. 16 E sacrificà lo holocaust e féu  
Lv 23,5 quals fer deveu en son temps: 5 »Lo  primer mes, en lo XIIII dia del mes en la  
Lv 23,7 dies pans alizos mengereu. 7 Lo dia  primer serà a vosaltres [*] sant; nenguna  
Lv 23,24  de Ysrael: »En lo mes VII, en lo  primer dia del mes, serà disapte a  
Lv 23,35  per VII dies al Senyor. 35 »Lo  primer dia serà anomanat molt gran e molt  
Lv 23,39  del Senyor per VII dies. Lo dia  primer e lo dia VIIIè serà disapte, dia de 
Lv 23,40  rapòs, 40 e pendreu a vosaltres lo  primer dia fruyt de arbre molt bell, e  
Lv 25,28  retornerà al senyor e al poseÿdor  primer. 29 »Qui vendrà casa dins los murs  
Lv 27,24  24 e en lo jubileu ratornarà al  primer senyor qui l’havia venut e l’  
Ex 23,16  16 »E la solempnitat del mes, la  primera de te obra que senbraràs del camp. 
Ex 28,17  en ell IIII órdens de pedres. La  primera sarà de pedres sardis e de  
Lv 25,10  e cadescú retornarà a le companya  primera, 11 car jubileu és. E lo Ln any no 
Lv 26,45  -m’he de la mia amistanse  primera quant los traguí de la terra de  
Ex 12,48 companyia e volrà fer Pasque a Déu,  primerament sien circunzisos tots los  
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Lv 8,21 e lo sèu mès en lo foch, 21 llevats  primerament los budells e los peus, e l’  
Lv 9,14 l’altar e cremà a foch, 14 llevats  primerament los budells ab aygua e los  
Lv 16,23  e poserà les vestedures que  primerament portava com intrà en lo  
Ex 30,23  dient: –Prin a tu coses odorants.  Primerament almesch D cicles, e canella  
Ex 34,1  IIs taules de pedra aytals com les  primeras e escriu sobre les taules les  
Lv 13,57  [*]; 57 e [*] veurà hom que en les  primeres taques aparrà la llepra, sia  
Ex 11,5  que és detràs la mola, e tots los  primers nats de les bèsties. 6 E serà gran 
Ex 12,12 en la nit aquesta, e farré tots los  primers nats en la terra de Agipte, de l’ 
Ex 12,29 nit que farí nostre Senyor tots los  primers nats de terra de Agipte, del  
Ex 12,29  que éran en càrser, e tots los  primers nats de les bèsties. 30 E llevà’s 
Ex 13,15 anar, e nostre Senyor ocís tots los  primers nats de la terra de Agipte, del  
Ex 13,15  mascle qui obre vulve, e tots los  primers de mos fills raem.” 16 E serà  
Ex 39,3 brodade e’n poguessen cosir ab les  primes colós sots son regiment, 4 e II  
Ex 11,5  en Agipte 5 e morran tots los  primés nats a le terra de Egipte, del  
Ex 34,22 a tu la festa de Sinquagesma en les  primícies de la seguada dels forments, e  
Ex 34,26  de la festa de Pasque. 26 »Les  primícies del fruyt de la terra oferràs en 
Lv 27,26  lo sicla val XX malles. 26 »Los  primogènits que al Senyor pertanyen nengú  
Ex 4,9 los II senyals ne oyran la tua veu,  prin de la aygua del flum e gita-la en  
Ex 4,17  coses que pertayen a Déu. 17 E tu  prin aqueste vergua [*] ab la qual seran  
Ex 17,5  –Cuyte’t e vé devant lo poble, e  prin dels vells de Ysrael, e aporte en te  
Ex 18,19 la qual cosa, ojes la mia paraule e  prin mon consell, e serà Déu ab tu: sies  
Ex 2,9 9 A la qual dix la filla de Pharaó:  –Prin aquest infant e nodrex-lo’m, e yo 
Ex 7,9  -me senyal”, digues a Aron:  “Prin la tua verga e gite-la en terra  
Ex 7,19  E dix Déu a Moysèn: –Digues Aron:  Prin la verga e stin la tua mà sobre les  
Ex 16,33 de Agipta.” 33 E dix Moysèn a Aron:  –Prin un vaxell e mit-hi aytante magne  
Ex 30,23  nostra Senyor a Moysèn 23 dient:  –Prin a tu coses odorants. Primerament  
Ex 30,34  34 E dix nostra Senyor a Moysèn:  –Prin tu coses odorans, axí com són stacte 
Lv 8,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Prin Aron ab sos fills e ab llurs  
Lv 9,2 mejors nats de Yrael, e dix Aron: 2  –Prin un vadell fill de bou per peccat e  
Ex 2,14  E aquell respòs: –E qui t’ha fet  príncep ne jutge sobre nós? ¿Donchs, vols  
Ex 22,28  diràs mal de Déu ne no malayràs lo  príncep del pobble. 29 »Tots delmes e  
Lv 4,22  de peccats és. 22 »E si peccarà  príncep contre un hom més de açò que  
Lv 21,4  no és a marit ajustada; 4 e ab lo  príncep de la terra no s’ensutzarà. 5 No  
Ex 6,14  de Agipta. 14 E aquests són los  prínceps de les casades per companyes  
Ex 6,25  parí a ell Fineàs. E aquests són  prínceps de les companyes dels llevins e  
Ex 15,4  host [*] en mar, e tots los alets  prínceps de aquell són negats en la mar  
Ex 18,21  e hòmens de sinquantenes e  prínceps de dehenes, 22 los quals jutgen  
Ex 18,25  poble de Ysrael, e estebblí-los  prínceps del poble, tribuns e senturions e 
Ex 34,31  ell, ratornaren, axí Aron com los  prínceps de les sinaguogues. E com ell los 
Ex 35,27  voluntat. 27 E la multidut dels  prínceps ofariren pedres de unicla e  
Ex 15,15  grans dolors. 15 Ladonchs los  prínseps de Edom foren torbats, e los  
Ex 16,22  hòmens. E vengueren tots los  prínseps de la multitut, e recomtaren-ho 
Lv 17,10 o qualsevulla de la casa de Ysrael,  privat o estrayn qui peregrín entre  
Ex 25,33  VI canes del canelobra, ço és, que  proceexen de la asta de aquell. 34 E en la 
Ex 15,20  de Aron, lo temboret en la mà, e  profetitzà. E axiren totes les fembres  
Lv 7,18  rebuyade serà sa oferta e no  profitarà a l’ofarent, qui mayorment  
Ex 40,13  de aquells serà en sacerdotaria  profitós enpertostemps. 14 E féu Moysèn  
Lv 1,4  e serà pus acceptable e a ell pus  profitós. 5 E deguollaran lo vadell devant 
Lv 22,22  catada, si haurà clapes o ronya o  proïge, no presenten aquell al Senyor ni  
Ex 21,14  acordadement per auciure son  proïsma ab enguan e’l persegueix, de dins 
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Ex 21,18 sa berallaran e la I farrà l’altre  proïsma seu ab pedra o ab puyn, e aquell  
Ex 22,10  10 »E si algú comenerà a son  proïsma aze o bou o ovella e tota bèstia a 
Ex 22,11  no estès la mà en la cosa de son  proïsma, e lo Senyor Déu rehebrà lo  
Ex 22,14  menllaverà bèstia nenguna de son  proïsma e serà dibilitade e morrà, e son  
Ex 32,27  Cascú mat muller o frare o amich e  proïsma seu.” 28 E féran los fills de  
Lv 6,2  [*] encontre Déu negarà a son  proïsma alguna comanda que li serà feta en 
Lv 18,6  Yo sóm lo Senyor. 6 »Nengun a la  proïsma de sanch no s’ecostarà perquè  
Lv 18,20  verguonya. 20 »Ab la muller de ton  proïsma no participaràs, ni ab mesclament  
Lv 19,11  No mantireu ni desseba nengú son  proïsma. 12 No perjuraràs en lo meu nom ne 
Lv 19,13 13 »No faràs tració ne maleza a ton  proïsma ne’l destrenyaràs per força. No  
Lv 19,15 faç del rich; justament jutge a ton  proïsma. 16 No seràs faedor de crims ne  
Lv 19,16  No estaràs contra la sanch de ton  proïsma. Yo sóm lo Senyor. 17 »Ne hauràs  
Lv 19,18  de la iniquitat o inyúria de ton  proïsma. Amaràs lo teu amich axí com a tu  
Lv 20,10  haurà comès ab muller de son  proïsma, de mort muyra, axí l’hom com la  
Lv 24,19  farida o naffra a nengú de son  proïsma, axí com ha fet axí sia fet d’  
Lv 24,22  vulles que sia palagrí o de son  proïsma qui haurà peccat, car yo sóm lo  
Lv 25,14  14 Quant vendràs alguna cosa a ton  proïsma o la compraràs d’ell, no’l  
Ex 20,16 »No faràs fals testimoni contra ton  proïsme. 17 »No cobejaràs la casa de ton  
Ex 20,17  17 »No cobejaràs la casa de ton  proïsme. No desigeràs la muller de aquell, 
Lv 25,17  a tu. 17 No vullau aflagir vostres  proïsmes, e tema cascú son Déu, car yo sóm 
Lv 19,32  te llevaràs. Honra la persona del  prom e tem lo Senyor Déu teu. Yo sóm lo  
Lv 27,15  serà venuda, 15 e ci lo qui hu ha  promès la volrà rembra, donarà la sinquena 
Lv 27,19  rembra aquell lo camp que havia  promès, afagir-hi-ha la sinquena part  
Lv 27,2  e diràs a ells: »Hom qui haurà fet  promesa e de bona voluntat haurà atorgat a 
Ex 36,3  matí e ofarien llurs vots e llurs  promeses. 4 Per la qual cosa los maestres, 
Lv 23,38  disapta, e meyns de vostres vots e  promeses e donatius al Senyor. 39 »Del  
Lv 27,9  sacrificar al Senyor, ci algú eser  prometrà, sant serà 10 e mudar no’s porà  
Lv 27,11  al Senyor no’s pot, si algú lo  prometrà serà amenat devant lo sacerdot,  
Lv 27,14  la quinta part. 14 »L’hom si  prometrà la sua casa e santifiquar-la al 
Lv 27,16 »Lo qual si camp de la sua posseció  prometrà e santifiquarà al Senyor, segons  
Lv 27,17  de l’ayn comensat del jubileu  prometrà lo camp, tant con pot valer, tant 
Ex 22,29 del pobble. 29 »Tots delmes e totes  promeyes te usaràs a dar per ofarir, e lo  
Lv 22,12  són no mangerà ni tanpoch de les  promeyes; 13 e si en altra manera, viuda o 
Lv 23,10 portareu los monolls de les spigues  promeyes de les vostres messes al  
Lv 23,15  haveu presentade la guarba de les  promeyes per VII setmanes plenes, 16 fins  
Lv 23,17  habitacions vostres: II pans de  promeyes de II delmes de sèmola llevade de 
Lv 23,17  de llevat, los quals coureu en  promeyes al Senyor. 18 E presentareu ab  
Lv 25,5  culliràs, e los reÿms de les tues  promeyes no’ls colliràs, car ayn del  
Lv 25,11  les coses que hy nexeran, e les  promeyes de la verema no les collireu 12  
Ex 23,19  la mia festa entrò al matí. 19 Les  promícies de ta terra aportaràs en la casa 
Ex 25,2  de Ysrael que aporten a mi les  promícies de tots los hòmens, e de aquell  
Ex 29,28  de setgla als fills de Ysrael, cor  promícies són e comensaments de sacrificis 
Ex 35,5  Senyor dient: 5 “Triats de vós les  promícies al Senyor, de tota vostra  
Ex 35,21  de bona voluntat e devota les  promícies a nostre Senyor, a fer ço que  
Lv 2,14  manera ofarràs dons de les tues  promícies de tos fruyts a nostre Senyor,  
Lv 2,14  com a far, e axí oferràs les tues  promícies a nostre Senyor. 15 E scamparàs  
Lv 7,32  del sacrifici pasificable serà en  promícies dels sacerdots 33 qui oferiren  
Lv 23,20  aquells lo sacerdot ab pans de  promícies devant lo Senyor, daran lloch en 
Lv 13,37  conèxer que l’hom és sanat e porà  pronunciar que l’hom és nèdeeu. 38 »Homa  
Ex 2,15 e estech en terra de Median, e sech  prop del pou. 16 E lo senyor de Median  
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Ex 12,4  anyell, prenga ell son vesí qui és  prop la sua casa, segons lo nombre de les  
Ex 13,18  ’ls per la via del desert que és  prop de la Mar Roya. E armats puyaren los  
Ex 14,9  acostaren-ce a ells, qui posaven  prop la mar, e tots los cavalquants e  
Ex 18,5  en lo desert, on era la posade  prop del munt de Déu, 6 e tramès a dir a  
Ex 19,23  has asquivats dient: “Posa térmens  prop del munt al poble e sentifica a ell.” 
Ex 29,11  aquell devant nostra Senyor,  prop la porta del tabernacla. 12 Despuix  
Ex 29,12  e lo romanent de la sanch gitaràs  prop del fonament del tabernacla. 13 E  
Ex 34,30  taméran-sa de acostar-ce  prop d’ell. 31 E apellats per ell,  
Ex 40,28  en lo tabernacla del testimoni,  prop de l’altar. 29 E llavaren-se  
Lv 3,15  ab lo fetge, qui és sobra aquells  prop de la yllade, e tot lo grex de dins,  
Lv 4,9  dels dos llombles e la tela qui és  prop de la yllada, e del fetge, e totes  
Lv 4,18  e lo romanent de la sanch git  prop lo fonament de l’altar dels  
Lv 6,10  que farà lo foch e posarà aquelles  prop de l’altar; 11 e puxs despullarà’s  
Lv 10,12 Senyor e menyats aquell sens llevat  prop de l’altar, cor sant dels sants és.  
Lv 25,25  la sua posseció, e vendrà lo seu  propinqüe per rembra aquella, fer-ho  
Lv 25,26  fer-ho porà; 26 emperò si lo  propinqüe ni lo qui ha venut la poceció lo 
Lv 21,2  en los conyunts de sa sanch e  propinqües, ço és a saber, sobre pare e  
Lv 16,14 na VII vegades devant Déu devers lo  propisiatori a orient. 15 »E com haurà  
Ex 21,1  XXII 1 »Aquests són los juýs que  proposaràs als fills de Ysrael: 2 »Si  
Ex 25,30  E posaràs sobre l’altar lo pa de  proposició devant mi tostemps. 31 »E faràs 
Ex 35,13  e totes les eynes, e los pans de  proposició, 14 e lo canelobra de la  
Ex 39,35  taula e totes ses eynes e lo pa de  proposició, 36 e lo canalobra e les  
Ex 40,21 vel, 21 ordonada devant los pans de  proposició, axí com nostre Senyor manà a  
Ex 35,25  de bon cor jasins e boquines e  propra e color vermella e pells vermelles  
Ex 35,26  de cabres; tot açò faeren per lur  pròpria voluntat. 27 E la multidut dels  
Ex 37,17  de or pur [*], de la cana del qual  prosaÿen poms e flos, 18 VI en cascun  
Ex 20,20 us temats, cor Déu vench per ço que  provàs a vós e per ço que sia sa temor ab  
Lv 22,13  com de poquesa solia astar, serà  provaÿde de les viandes de son para. Nengú 
Ex 2,13  havia lo tort: –Per què fers ton  proÿsma? 14 E aquell respòs: –E qui t’ha  
Ex 22,26  26 »Si pendràs penyora de ton  proÿsma vestiment, abans del sol colguant  
Lv 21,20  si ha continuada gratella, si ha  pruhige en lo cors, si serà tranquat, 21  
Ex 22,24 e serà te muller vídua e tos infans  pubills. 25 »Si argent presteràs a mon  
Lv 21,14  14 viuda ne rebuyade, ensutzade ne  publica no la pendrà, sinó infanta de son  
Lv 19,17  oy a ton frara en lo teu cor, mas  publicament lo reprèn perquè no hages  
Ex 16,20  al matí, trobaren-ho vèrmens e  pudent; e fo yrat contra ells Moysèn. 21 E 
Ex 12,4 si algú serà menor en nombre que no  puga haver anyell, prenga ell son vesí qui 
Ex 36,34  esser fets d’or, per los quals  puga esser portat ab les barres, les quals 
Ex 24,12  12 E dix nostre Senyor a Moysèn:  –Puge a mi en lo munt, està aquí e donaré  
Ex 10,12 terra de Agipta, a les legostes que  pugen sobre ella, e que mengen tota la  
Ex 19,22  no lex los secerdots e aquells qui  pugen al Senyor sien sentificats per ço  
Ex 8,3  tots los flums de granotes, e  pugeran e muntaran en la tua casa, e en la 
Ex 34,2  aperallat per lo matí per ço que  puges mantinent en lo munt de Sinaý. E  
Ex 20,26 sobre aquell, serà ensutzat. 26 »No  pugs per escalons a l’altar meu, per ço  
Ex 2,7  a tu una fembra de les hebrees que  pugua nodrir a tu aquest infant. 8 E ella 
Ex 26,4  de les cortines per ço que hom les  pugua ajustar ensemps. 5 En cascuna part  
Ex 26,5  ço és, bagues, per ço que hom  pugua ajustar la una a l’altre. 6 E faràs 
Ex 26,10  en la altra cortina per ço que’s  pugua a la altra ajustar [*]. 11 E faràs L 
Ex 26,17  II tornets, enaxí que una taula se  pugua ajunyir ab la altre, e que en  
Ex 31,4  de fabre, qualquequal cosa que’s  pugua fer, d’or o d’argent o d’eram, 5  
Lv 12,8  8 E si no serà son poder que  pugua ofarir un anyell, prengua II tortres 
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Lv 14,57  colós d’equelles 57 ab què’s  pugua conèxer qui és munde o inmunde.  
Lv 25,36  has donat. Tem lo teu Déu, perquè  pugua viura lo teu frara envers tu. 37 La  
Lv 25,18  e compliu aquells, perquè habitar  puguau en la terra sens tamensa nenguna 19 
Ex 25,27 per un sien meses barres per ço que  puguen portar la taula. 28 E les barres  
Ex 26,17  altre, e que en aquesta manera se  puguen ajunyir totes, 18 les quals sien XX 
Ex 28,27  de la juntura jusane, per ço que  puguen junyir sobre los musclos, 28 e  
Ex 24,2  s’hi acostaran, ni lo poble no hy  puig ab ell. 3 E vench Moysèn e recomtà al 
Ex 34,3 en sobiranesa del munt. 3 E nagú no  puig ab tu, e nengun hom no sia vist ab tu 
Lv 14,7  per ço que dret sia porgat, e  puixs llex anar lo pardal viu que se’n  
Ex 24,1  Capítol XXV 1 E a Moysèn dix:  –Puja a nostro Senyor, tu e Aron, Nadab e  
Ex 12,38  38 e companyes e mesclaye gran qui  pujà ab ells, e ovelles e bous e bèsties  
Ex 34,4  altres éran, e llevà’s de nits, e  pujà en lo mont de Senaý, axí com li havia 
Ex 19,24  Al qual dix Déu: –Vé e devalle, e  pujaràs tu e Aron. E los secerdots e lo  
Ex 24,9  sobre totes aquestes peraules. 9 E  pujaren Moysèn e Aron e Nedap e Nebiú e  
Ex 24,15  recomtats-les a ells. 15 E con  pujàs Moysèn, cobrí’l la nuu del munt, 16 
Ex 19,24  lo pobble no passen los térmens ne  pujen al Senyor, per ço que per ventura yo 
Lv 11,19  e la fotge segons llurs genus, e  pupuda e rata panada. 20 »E totes  
Ex 25,29 sos mortés e sos boxs [*] de fin or  pur. 30 E posaràs sobre l’altar lo pa de  
Ex 25,39  aquests vaxells sien fets de aur  pur. 40 E guarde fes segons l’axemplar  
Ex 27,20  de arbres de olives que sia molt  pur, fet en pique, per ço que de aquell  
Ex 28,22  sobra llo hosen dues cadenes d’or  pur que s’ajusten ensemps, 23 e dos  
Ex 28,36 morrà. 36 »E faràs una llauna d’or  pur, en la qual entratallaràs la obra del  
Ex 31,8  los vaxells, e lo canelobra molt  pur ab los seus vaxells, e l’altar de la  
Ex 37,1 I colze e mig. E cobrí-la tota de  pur or, dedins e defora. 2 E féu a’quella 
Ex 37,6  6 E féu una claustra tot entorn de  pur aur, e havia de llonch II colzes e  
Ex 37,7  d’ampla. 7 E féu II xerobins de  pur aur, los quals posà a cascun llats en  
Ex 37,11  colze e mig, 11 e cobrí-la de or  pur. E féu a ella orla de or pur tot  
Ex 37,11  de or pur. E féu a ella orla de or  pur tot entorn, 12 en la qual orla havia  
Ex 37,16  culleres, giradores, tot fou de or  pur [*]. 17 E féu lo canalobra de or pur  
Ex 37,17  [*]. 17 E féu lo canalobra de or  pur [*], de la cana del qual prosaÿen poms 
Ex 39,29 Moysèn. 29 E féran una llaune de or  pur a obs de la sagrada †presa†, e  
Lv 24,2 que aporten a tu oli de olives molt  pur e net per cremar en les llantes  
Lv 24,7  7 e pozaràs sobre ells perfum molt  pur perquè sia pa en ramenbrament de la  
Ex 30,35 untar, e sia mesclat diligentment e  pura, e serà molt digna a santificació. 36 
Lv 24,6 VI desà e dellà sobra la taula molt  pura devant lo Senyor los pozaràs, 7 e  
Lv 12,4 E ella estarà en la sanch de la sua  purificació per XXXIII dies, e no toch  
Lv 12,5  LXVI dies en la sanch de la sua  purificació. 6 »E com seran complits los  
Lv 14,49  li és retuda sanitat. 49 »E en la  purificació de aquella prengua II pardals  
Lv 15,28  sanch, nombrerà VII dies de la sua  purificació, 29 e en lo VIIIè dia oferrà  
Lv 14,11  ab oli [*]. 11 E com lo sacerdot  purificarà l’homa, estebblirà aquell e  
Lv 14,48  casa, aprés que la haurà axelbada,  purificarà aquella pus li és retuda  
Lv 14,4 serà mundada, 4 man aquell que serà  purificat que ofira per si II pardals vius 
Lv 14,8  e lleu-sa en aygua, e com serà  purificat pot intrar en la albergada, e  
Lv 14,29  mà sinestra git sobra lo cap del  purificat a perdonar sobre ell devant Déu; 
Lv 19,29  sutze ne ensutza la terra e sia  purificat. 30 »Los meus disaptes observau  
Lv 14,52  la casa per VII vegades, 52 e  purifiquarà aquella axí ab la sanch del  
Ex 4,26  de sanch a mi.» 26 E lexà aquell  pus que hach dit «Novi de sanch a mi», per 
Ex 8,28  solament enperò que no us na anets  pus luyn, e pregats per mi. 29 E dix  
Ex 15,17  en lo munt de la tua haretat, al  pus ferm habitacle que tu, Senyor, has  
Ex 36,6 host que ni hom ni fembra no ofarís  pus al santuari. E axí fou sessat que no  
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Ex 36,6  E axí fou sessat que no ofarien  pus a le obra, 7 cor ço que era ofarit  
Lv 1,4  desobra lo seu cap, e serà  pus acceptable e a ell pus profitós. 5 E  
Lv 1,4  cap, e serà pus acceptable e a ell  pus profitós. 5 E deguollaran lo vadell  
Lv 3,1  sia mascla o sia fembra, ofira lo  pus net devant nostre Senyor, 2 e pos la  
Lv 13,21  ella cabel blanch, e ella no serà  pus pregon del coyr e serà fosqua,  
Lv 13,25  cabel blanch e la visió pregona  pus avant del cuyr, llepra és [*]; 26 e si 
Lv 13,26  seran blanchs ni la plaga no serà  pus pregon que’ll cuyr ni la carn  
Lv 13,34  estiga en son lloch ne no serà  pus pregona que la carn romanent, mundarà  
Lv 14,48  haurà axelbada, purificarà aquella  pus li és retuda sanitat. 49 »E en la  
Lv 23,8 per VII dies, e lo VII dia serà [*]  pus sant, e en aquell nenguna obra de  
Lv 25,36  tu, 36 no prengues uzura d’ell ni  pus que no has donat. Tem lo teu Déu,  
Lv 26,10  10 mengereu les coses molt  pus velles de les belles, e les coses  
Ex 5,11  -ne en qualque loch que vós na  puscats haver, e no us serà aminvat res de 
Lv 13,2 serà nada diversa color o busanya o  pústula o nexensa axí com de llepra, sia  
Ex 6,25  pres per muller de les filles de  Putiel, la qual parí a ell Fineàs. E  
Ex 29,16  mans sobre lo cap de aquell, 16 e  puxes deguollar-l’has. E pendràs de la  
Lv 4,27  que nostre Senyor vet en la llig e  puxs que se’n llex 28 e que conegua son  
Lv 6,11  aquelles prop de l’altar; 11 e  puxs despullarà’s aquests draps e vestirà 
Ex 19,3  la regió del munt. 3 E Moysèn  puyà a nostro Senyor, e Déu apellà Moysèn  
Ex 24,13  e Josuè, ministre de aquell, e  puyà Moysèn en lo munt de Déu, 14 e dix  
Ex 24,18 18 E entrà Moysèn enmig de la nuu e  puyà en lo munt, e estech aquí XL dies e  
Ex 34,24  no envegarà la tua terra, e tu,  puyant, aparra’t devant nostre Senyor ton 
Ex 19,23  E dix Moysèn a Déu: –No porà nengú  puyar al munt de Sinaý, cor tu has a ells  
Ex 32,30  peccàs de gran peccat. Yo  puyaré a nostra Senyor e veuré per ventura 
Ex 33,3  fluent de mel e de llet. Jo no  puyaré ab tu, cor aquest poble és de dura  
Ex 33,5  és de dura servitut. Una vegada  puyaré ab tu e deliré a tu. Ya ara depòs  
Ex 8,6  Aron sobre les aygües de Agipte, e  puyaren les granotes e cobriren tota la  
Ex 10,14  levaren-ce los llegosts, 14 e  puyaren sobra tota la universa terra de  
Ex 13,18  és prop de la Mar Roya. E armats  puyaren los fills de Ysrael de la terra de 
Ex 15,14 teu sant habitacle. 14 E los pobles  puyaren e són aÿrats, los habitadors de  
Ex 16,13 Déu vostre.” 13 E fon fet vespra, e  puyaren guatles e cobriren tota la posade  
Ex 17,10  Amalech. E Moysèn e Aron e Hur  puyaren sobre lo cap del coll. 11 E com  
Ex 40,30 dejús lo traginat de la covinensa e  puyaren a l’altar, axí com manà nostro  
Ex 16,9  congregació dels fills de Ysrael:  “Puyats devant lo Senyor, cor ell ha oÿt  
Ex 19,18  nostro Senyor sobre ell ab foch, e  puyave lo fum de aquell quaix axí com a  
Ex 19,13  a sonar la butzina, llavors  puyen al munt. 14 E devallà Moysèn del  
Ex 19,12 diràs-los: “Guordats-vos que no  puyets al munt ne us acostets a les sues  
Ex 21,18  l’altre proïsma seu ab pedra o ab  puyn, e aquell no serà mort mas caurà en  
Lv 2,2  dals quals la un prenga lo  puyn ple de sèmolla e oli e molt ensens, e 
Lv 5,12  lo qual ne prengua un plen  puyn e crem-la sobra l’altar en  
Lv 6,15  l’altar: 15 »Prenga lo sacerdot I  puyn de sèmola mesclada ab oli e molt  
Ex 9,8 a Moysèn e a Aron: –Prenets vostros  puyns plens de sendra [*], 9 [*] polç  
Ex 2,22  «Paragrí fuy en terra stranya.» E  puys hach-ne un altra, lo qual apellà  
Ex 5,8  treball, ne’ls llexets vaguar; e  puys cridaran dient: “Anem, sacrificam al  
Ex 21,6  e acost-se a le porte [*], e  puys forat-li la orella ab una alena, e  
Ex 29,17 gitar-l’has sobra l’altar, 17 e  puys [*] pendràs sos peus, e pozar-los- 
Ex 29,20  les mans Aron e sos fills, 20 e  puys daguollarets lo moltó. E pendràs la  
Ex 34,16  de llurs filles a tos fills, e  puys, que aquells qui sarien fornicats no  
Ex 34,34  devant ell, ell lo hy tornava, e  puys perlava ab los fills de Ysrael totes  
Lv 2,14  torraràs aquelles al foch, e  puys les engrunaràs axí com a far, e axí  
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Lv 3,8  ço és, en lo cap del sacrifici, e  puys deguoll-lo devant la tenda del  
Lv 3,9  la sanch entorn de l’altar, 9 e  puys ofiren la deguolladura del  
Lv 4,14  lo manament de nostre Senyor, 14 e  puys entendrà son peccat, ofira un vadell  
Lv 4,24 la sua mà sobra lo cap de aquell, e  puys deguoll-lo en lo lloch on solen  
Lv 5,3  ensutzar solen e li serà oblidat e  puys ho conexerà, digna és de colpa. 4  
Lv 5,9  enaxí que no li sia esquinsat, 9 e  puys sia deguollat e escamp de la sanch de 
Lv 5,16  aportarà sa restituesca lo dan, e  puys anadesque-hy la Vè part e lliure- 
Lv 6,28  serà vaxell de coura, sia respat e  puys llevat ab aygua. 29 »Tots los mascles 
Lv 14,36  de la cosa qui en la casa és, e  puys entra lo prevera en la casa per ço  
Ex 29,33 ço que sia agradabla lo sacrifici e  qua santifícan la oferta de lurs mans. Los 
Ex 37,25  fust de sethim, e havia de cascun  quadra I colze, e d’alt II colzes, e en  
Ex 38,1  fust de sethim, e havia de cascun  quadre V colzes, e III d’alt, 2 del qual  
Ex 13,9  com ma tragué de Agipte.” 9 E serà  quaix senyal en la tua mà e quaix  
Ex 13,9  E serà quaix senyal en la tua mà e  quaix ramenbranse devant tos ulls, per ço  
Ex 13,16  de mos fills raem.” 16 E serà  quaix senyal sobre te mà, e quax senyal de 
Ex 16,14  en lo desert una cosa menude  quaix redona, senblant a saliandre, sobre  
Ex 16,31 nom de aquell magne, per ço com era  quaix senblant a saliandre, blanch, e la  
Ex 19,18  ab foch, e puyave lo fum de aquell  quaix axí com a fum de fornal. Era lo munt 
Ex 24,17 de nostre Senyor e de la glòria sua  quaix foch cremant en la sobirane part del 
Ex 36,36  cubertes d’or, e los fonaments  †quaix a manera de pilars feren de aram†.  
Ex 1,8  en la terra de Agipta rey nou, lo  qual no conaxia Josep, 9 e dix a son  
Ex 2,2 muller de aquella matexa casa, 2 la  qual consabé e parí un fill. E véran ell  
Ex 2,9  e apellà la mara de aquell. 9 A la  qual dix la filla de Pharaó: –Prin aquest  
Ex 2,22  filla d’ell per muller, 22 la  qual consabé e infantà fill, lo qual  
Ex 2,22  la qual consabé e infantà fill, lo  qual apellà Guarson dient: «Paragrí fuy en 
Ex 2,22  E puys hach-ne un altra, lo  qual apellà Eliètzer dient: «Lo Déu de mon 
Ex 3,7  no podia guordar contra Déu. 7 Al  qual dix lo Senyor: –Yo viu la aflicció  
Ex 4,17  E tu prin aqueste vergua [*] ab la  qual seran fets los senyals. 18 E anà  
Ex 4,18  e veuré si encare són vius. Al  qual dix Ytró: –Vé en pau. 19 E dix Déu a  
Ex 4,27 encontra de Moysèn en lo desert. Lo  qual li axí a carrera en lo munt de Déu e  
Ex 6,3  e en lo meu nom Adonay, lo  qual fiu seber a ells, 4 e fiu pati e  
Ex 6,4  de peregrinació de aquells, en la  qual foren peragrins e estranys. 5 Yo he  
Ex 6,8  aportaré a vós a le terra sobra la  qual yo llevé la mia mà per ço que donàs  
Ex 6,20  Amram muller Jocabech, sa tia, la  qual enfantà a ell Aron e Moysèn e Mariam. 
Ex 6,23  de Eminadap, sor de Anasaon, la  qual parí a ell Nadap e Buy e Alazar e  
Ex 6,25  muller de les filles de Putiel, la  qual parí a ell Fineàs. E aquests són  
Ex 7,15  a la riba del flum, e la verga la  qual tornà colobra porteràs en la tua mà,  
Ex 8,22  en la terra de Guossen, en la  qual és lo meu poble, cor no hy seran les  
Ex 8,31 Farahó e adorà nostre Senyor, 31 lo  qual féu segons la peraule de aquel, e  
Ex 10,8 tornaren Muysèn e Aron a Farahó, lo  qual dix a ells: –Anats e sacrificats al  
Ex 10,16  la terra en tot Agipte. 16 Per la  qual cosa, mantinent Pharaó apellà Moysèn  
Ex 12,25  25 E con intrarets en la terra la  qual nostre Senyor és donador a vós, axí  
Ex 12,27 “Sacrifici passat és del Senyor, lo  qual passà sobre les cases dels fills de  
Ex 13,3  –Ramenbrats-vos aquest dia en lo  qual sots axits de Agipte, de case de  
Ex 13,10  nostre Senyor de Agipte. 10 Per la  qual cosa tu guardaràs en aquesta manera  
Ex 15,7  meus. Tu trematist la tua yra, la  qual devorà ells axí com a palla, 8 e en  
Ex 15,11  en les aygües grans. 11 Ssenyor,  ¿qual dels forts és senblant a tu en  
Ex 15,16 que’l teu poble sia passat, [*] lo  qual tu has remut. 17 Tu los metràs e’ls  
Ex 15,17  obrat, Senyor, lo teu santuari al  qual formaren les tues mans. 18 Lo Senyor  
Ex 15,25  e ell mostrà a ell un fust; lo  qual, com l’hach mès en les aygües, les  
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Ex 16,1  de Ysrael en lo desert de Sin, al  qual és entre Helín e Sinaý, en lo XV dia  
Ex 16,16 menyar. 16 Aquesta és la paraula la  qual menà nostre Senyor: Culla de açò  
Ex 16,32  Moysèn: –Aquesta és la paraula la  qual mana Déu: “Umplits un almut d’ell, e 
Ex 17,1 de Déu, e posaren en Rabidim, en lo  qual loch no havia aygua que begués lo  
Ex 17,5  e aporte en te mà te verga ab la  qual farist lo flum e vé. 6 E yo staré  
Ex 18,2 2 pres Sitporà muller de Moysèn, la  qual ell havia jaquide, 3 abdós fills de  
Ex 18,7  tua e II fills teus ab ella. 7 Lo  qual axí de casa, e soplegà e besà-lo e  
Ex 18,15  tu del matí tro al vespra? 15 Al  qual dix Moysèn: –Lo pobble ve a mi e  
Ex 18,19  tu no pories sostanir. 19 Per la  qual cosa, ojes la mia paraule e prin mon  
Ex 18,20  manera del colre, e la via per la  qual deguen entrar, e le obre que deguen  
Ex 19,24  al poble e sentifica a ell.” 24 Al  qual dix Déu: –Vé e devalle, e pujaràs tu  
Ex 20,12  llongament sobre la terra la  qual nostro Senyor ton Déu dóna a tu. 13  
Ex 20,24  e vostros bous en tot loch en lo  qual serà memòria del meu nom; yo vendré a 
Ex 21,8  en los ulls de son senyor al  qual serà liurade, jaquesqua-la, mas no  
Ex 21,13  mans, meta’l hom en loch en lo  qual no degua fogir. 14 E si algú  
Ex 22,2  case, e pendrà aquí naffre per la  qual muyra, lo faridor no és tingut de la  
Ex 22,17 deu-li donar la monede del dot lo  qual han custumat de pendre les vèrgens.  
Ex 23,27  tu, e auciuré tot lo poble al  qual tu entraràs, e tots tos anemichs daré 
Ex 23,28 28 e enviaré la vespa devant tu, la  qual fitblerà aveu e cananeu e hateu abans 
Ex 25,21  esser cuberta la arque. 21 En la  qual posaràs lo testament que yo daré a tu 
Ex 26,32  veyrade e ben contexta, 32 lo  qual cobriment penyaràs devant IIII  
Ex 26,33  astarà la arque del testament, la  qual depertirà entra la santadat e entre  
Ex 27,1 »E faràs altar de fust de setim, lo  qual haurà V colses de lonch e V d’ampla, 
Ex 28,32  tota blave, 32 enmig loch de la  qual serà lo cabès, e entorn serà d’ell  
Ex 28,36  faràs una llauna d’or pur, en la  qual entratallaràs la obra del solament  
Ex 29,23  de [*] sistella de l’alís, la  qual és posade devant nostre Senyor. 24  
Ex 29,26  26 E pendràs lo pits del moltó, lo  qual és alsat a Aron, e santificaràs  
Ex 29,28  que depertist del moltó, 28 ab la  qual és santificat Aron e sos fills, e açò 
Ex 30,36  lo tabernacla del testimoni, en lo  qual lloch aparré a tu, e sarà sant dels  
Ex 32,7  cor lo teu pobla ha peccat, lo  qual adugist de terra de Agipta, 8 e tost  
Ex 32,11  la tua ira contra lo pobla lo  qual has tret de Agipta, ab gran  
Ex 32,25 per rahó de la gran llegeza, per la  qual cosa ell lo costituí nuu entre los  
Ex 32,32  vols fer, rau-me de ton libra lo  qual scrivist. 33 Al qual respòs nostre  
Ex 32,33  ton libra lo qual scrivist. 33 Al  qual respòs nostre Senyor: –Qui peccarà a  
Ex 34,6  lo nom de nostra Senyor, 6 lo  qual passà devant ell. E dix: –Senyorador, 
Ex 34,10  detriu lo pobla aquest enmig del  qual est les obres del Senyor terribbla de 
Ex 36,4  vots e llurs promeses. 4 Per la  qual cosa los maestres, vahent que’ls  
Ex 37,12 orla de or pur tot entorn, 12 en la  qual orla havia corona e cercla tot d’or  
Ex 37,17  de or pur [*], de la cana del  qual prosaÿen poms e flos, 18 VI en cascun 
Ex 38,2  V colzes, e III d’alt, 2 del  qual axien corns en cascun angle, e cobrí  
Ex 38,30  e CCCC quintàs de aram, 30 del  qual foren fets los fonaments de la  
Ex Expl  Expl Ací fenex lo segon libra, lo  qual ha nom Èxodus. Lv Inc Comensa lo terç  
Lv Inc  lo terç libra de Moysèn, lo  qual és apellat Llevítich, al qual los  
Lv Inc  lo qual és apellat Llevítich, al  qual los juheus apellen Vaycrà. 1,Tit  
Lv 3,11  tot lo grex de dins pendràs, 11 lo  qual pendran los sacerdots e posar-l’  
Lv 4,29 la mà sobra lo cap de sa oferena la  qual és per peccat, e deguoll aquella en  
Lv 5,8  8 e donarà aquells al secerdot, lo  qual ofira lo primer per peccat, e plom- 
Lv 5,12 12 E lliura aquella al sacerdot, lo  qual ne prengua un plen puyn e crem-la  
Lv 5,16  part e lliure-ho al sacerdot, lo  qual prech per aquell ofirén lo moltó, e  
Lv 5,18  de la extimació del peccat. Lo  qual ador per ell, cor no sabent ho féu, e 
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Lv 6,5 e la sinquena part més al senyor al  qual ha donat lo dan. 6 E per lo seu  
Lv 6,12 tostem sobre la ara de l’altar, lo  qual nodresqua lo sacerdot metén a ell  
Lv 6,15  mesclada ab oli e molt ensens, lo  qual sia posat sobra la sèmola, e fasse  
Lv 6,20 la oferta de Aron e de sos fills la  qual dèvan ofarir al Senyor en lo dia de  
Lv 6,21  e la miytat per lo vespra. 21 La  qual fragiran en paella ab oli, e oferran  
Lv 6,28  28 E lo vaxell de la terra en lo  qual la carn d’ell serà cuyta, sia  
Lv 6,30  que’s deguoll per peccat de la  qual se portarà [*] a la tende del  
Lv 7,15  de la sanch, 15 les carns del  qual ells menyaran en aquell dia, e no  
Lv 7,31  lliura-hu al sacerdot, 31 lo  qual ne face del sèu perfum sobre l’  
Lv 8,8  ab aquelles adobà l’hossen, en lo  qual era doctrina e veritat. 9 E pozà-li 
Lv 8,10  10 E aportà untament d’oli ab lo  qual untà lo tabernacla e tot ço qui és en 
Lv 9,5  a la porta del tabernacla, en lo  qual loch, com estigués tota la multidut  
Lv 9,9  per lo seu peccat, 9 la sanch del  qual li presentaren sos fills, en lo qual  
Lv 9,9  li presentaren sos fills, en lo  qual ell benyà son dit, e toquà’n lo corn 
Lv 9,12  -li la sanch d’aquell, la  qual él buydà entorn de l’altar e  
Lv 9,18  a ell sos fills la sanch, la  qual escampà sobra l’altar entorn. 19 E  
Lv 10,1  nostre Senyor foch astrayn, lo  qual a ells no era manat. 2 E isqué foch  
Lv 11,33  33 Tot vaxell de terra en lo  qual alguna cosa de aquelles haurà astat  
Lv 13,2  e a Aron dient: 2 –Home en lo  qual en sa carn o en sa cotna serà nada  
Lv 13,3  sacerdot o algú de sos fills. 3 Lo  qual com veurà la llepra en la cotna e los 
Lv 13,18  18 »E la carn e la cotna en la  qual és nat ulcus e serà senat, 19 e en lo 
Lv 13,20  sia amenat al secerdot, 20 lo  qual vege lo loch de la llepra, e guorderà 
Lv 13,29  29 »Hom o fembra en lo cap del  qual o en la barbe nexerà llepra, vage al  
Lv 13,38  és nèdeeu. 38 »Homa o fembra en lo  qual és la cotna blanque, 39 jutge aquells 
Lv 13,50  e sia mostrat al secerdot. 50 Lo  qual le tenga per VII dies, 51 e en lo VII 
Lv 14,34  entrats en terra de Canahan, la  qual yo daré a vós en posació, e deré  
Lv 14,45  aquella, la casa és inmunda. 45 La  qual mantinent sia destrovida e les sues  
Lv 15,4  és lleig. 4 Tota la estrada en la  qual dormirà ell, e en la qual ell siurà,  
Lv 15,4  en la qual dormirà ell, e en la  qual ell siurà, inmunde és. 5 E si algun  
Lv 15,15 e donarà aquells al sacerdot, 15 lo  qual oferrà la un per lo peccat e l’altra 
Lv 15,16  de la sua sament. 16 »E homa del  qual axirà sament de coyt, llevar-s’ha  
Lv 15,23 al vespra. 23 E tot vaxell sobre lo  qual ella siurà, qualquequal lo toch  
Lv 16,15  menat és de la sanch del tor, la  qual deu espergir en la †oració† de l’  
Lv 16,32  lo secerdot qui untat serà en lo  qual haurà untade le mà per ço que  
Lv 17,16  aquest orde serà fet nèdeu, 16 lo  qual si no llevarà ses vestedures e lo  
Lv 18,3  de la regió de Canahan, a le  qual yo dech metra a vosaltres, no  
Lv 18,9  part de para o de part de mara, la  qual en casa o defora case és engendrade,  
Lv 18,11  filla de la muller de ton para, la  qual ha engendrade ton para i és ta  
Lv 18,25  quals la terra és ensutzade, de la  qual yo los lurs peccats vesitaré, que  
Lv 20,4  haurà poluÿt lo meu nom sant. 4 La  qual cosa, si lo pobble de la terra ffer  
Lv 20,22  la terra no us vomite en la  qual sou entradors e deveu habitar. 23 No  
Lv 20,24  parle: Posaÿu la terra de ells, la  qual donaré a vosaltres en haretat, terre  
Lv 21,3  germà de sert 3 o germana verge la  qual no és a marit ajustada; 4 e ab lo  
Lv 21,10 sacerdot mayor entre sos frares, lo  qual ab l’oli sant és untat lo seu cap e  
Lv 22,3 los fills de Ysrael al Senyor en lo  qual ha inmundícia, perirà devant lo  
Lv 22,4  inmunda sobra cosa morta de la  qual ix sament axí com de participament, 5 
Lv 22,5 nenguna cosa inmunda, lo toquar del  qual és sutze, 6 serà inmunda fins al  
Lv 22,24  no’s pot peguar. 24 Tot animal lo  qual haurà neletats o llevats los botons  
Lv 23,10  »Com sareu intrats en la terra la  qual yo us donaré e haureu saguades les  
Lv 23,11  vostres messes al sacerdot, 11 lo  qual alsarà la guarba devant lo Senyor  
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Lv 23,15  de l’altra dia del disapte en lo  qual haveu presentade la guarba de les  
Lv 23,28  de aquest dia, car dia serà en lo  qual vos tornareu a Déu perquè hage mercè  
Lv 24,13  què manava lo Senyor. 13 Lo  qual perlà a Moysèn 14 dient: –Trau lo  
Lv 25,2  intrats serets en la terra la  qual yo donaré a vosaltres, fareu los  
Lv 25,20  †sumptuositat† de nengú. 20 La  qual cosa si direu: “Què mengerem en lo  
Lv 25,50  del jubileu, e de la moneda per la  qual era vanut se llevarà [*] serà-li  
Lv 26,14 perquè caminàceu tots drets. 14 »La  qual cosa si no oirets ni fareu tots los  
Lv 26,39  batallívol vos consumrà. 39 La  qual cosa si de aquests nenguns na  
Lv 26,43 la terra de sert ma menbraré, 43 la  qual com serà lexada per ells conplaurà a  
Lv 27,9  tant donarà. 9 »E l’animal lo  qual se pot sacrificar al Senyor, ci algú  
Lv 27,10  que lo mal ni piyor que lo bo, la  qual cosa si’s muderà en aquell que  
Lv 27,11  al Senyor. 11 L’animal inmunda lo  qual sacrificar al Senyor no’s pot, si  
Lv 27,12  amenat devant lo sacerdot, 12 lo  qual jutgerà si serà bo o mal, e ordonarà  
Lv 27,13  bo o mal, e ordonarà preu, 13 lo  qual preu si dar lo volrà aquell qui’l  
Lv 27,16  desobre e haurà la casa. 16 »Lo  qual si camp de la sua posseció prometrà e 
Lv 27,19  e serà rellevat del preu. 19 La  qual cosa si volrà rembra aquell lo camp  
Lv 27,27  ovella, serà del Senyor. 27 La  qual cosa si és animal inmunda, rasembrà  
Ex 19,16 comensaren oyr trons e llamps, e la  qualige era sobre lo munt cobrint aquell.  
Ex 5,11  palla. 11 Anats e collits-ne en  qualque loch que vós na puscats haver, e  
Ex 10,28  avant no veges la mia cara, cor en  qualque dia me vendràs devant, morràs. 29  
Ex 21,30  donade per l’ànima de aquell, o  qualque cosa que sia presa. 31 E si fill o 
Ex 22,9  en ovella o en vestiments, sobra  qualque cosa que haurà perduda que dirà  
Ex 30,33  és e serà sant a vós. 33 E  qualque homa ne conpondrà aytal e donarà  
Lv 2,10  de suavetat a nostre Senyor. 10 E  qualque cosa romandrà de allò, serà de  
Lv 2,13 l’altar en odor de suavitat. 13 »E  qualque cosa aportaràs per sacrificar,  
Lv 4,27  poble de la terra, ço és, que face  qualque que nostre Senyor vet en la llig e 
Lv 11,32  o vestiment o pels o salici o en  qualque cosa que’s fa obra, sia tingude  
Lv 13,44  que és nada en la calva. 44 »E  qualque home serà toquat de llepra e serà  
Ex 1,22 E manà Farahó a tot lo poble dient:  –Qualque mascla nexerà, sia gitat en lo  
Lv 11,35  tots los vaxells serà inmunda. 35  Qualque cosa de les morteÿnes d’equells  
Ex 13,12 primer nats en les tues ovelles, en  qualquequal hauràs mascle consegraràs al  
Ex 31,4  obra 4 per cogitament de fabre,  qualquequal cosa que’s pugua fer, d’or o 
Ex 35,10  lo hossen e ll’ephot. 10 »E  qualquequal que sia savi venga e fasa so  
Lv 6,27  l’antrament del tabernacla. 27 »E  qualquequal toquerà les carns de aquell  
Lv 7,18  a l’ofarent, qui mayorment  qualquequal ànima qui aytal cabrit  
Lv 11,4  ungla e que remuch menyarets. 4 E  qualquequal remugarà e haurà ungla, e no  
Lv 11,21  peus serà abominabla a vós. 21 E  qualquequal anirà sobra IIII peus [*]  
Lv 11,23  bruguos segons son genus [*]. 23 E  qualquequal de les volataries qui solament 
Lv 11,42  e no ho mengerets en menyar. 42 E  qualquequal grepona sobre lo pits e ha  
Lv 14,46 de la posada en loch inmunda. 46 »E  qualquequal intrarà en la casa dementra és 
Lv 15,10  en què ha sigut és inmunde. 10 E  qualquequal siurà sobre aquell qui sofer  
Lv 15,23  vaxell sobre lo qual ella siurà,  qualquequal lo toch llevarà les sues  
Lv 16,28  la carn e los fems ensemps. 28 E  qualquequal cremarà açò, llevarà sa  
Lv 17,3 és la peraula que manà Déu dient: 3  »Qualquequal home dels fills de Ysrael que 
Ex 1,15 Egipta a IIs juÿes madrines –de les  quals la una havia nom Siporà e l’altra  
Ex 2,16  de Median havia VII filles, les  quals vinguéran al pou per pohar aygua e  
Ex 3,9  encare la afflicció de aquells los  quals per los agipcians són aflagits. 10  
Ex 4,28  les paraules del Senyor per les  quals tramatia ell, e los senyals que  
Ex 6,5  dels fills de Yraell, los  quals los egipcians opremen, e són estat  
Ex 6,9  aquestes als fills de Yraell, los  quals no oïren ell per rahó del treball de 
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Ex 6,26  26 Aquest és Aron e Moysèn, als  quals menà Déu que traguessen los fills de 
Ex 12,39  e faeren-ne pans alizos, los  quals cogueren sots sendre, cor no’s poch 
Ex 12,41  en Agipta fou CCCCXXX anys, 41 los  quals com foren conplits, en aquel matex  
Ex 13,5  e dels eveus e dels gebuseus, los  quals jurà a vostres pares que’ls donaria 
Ex 14,13 les marevelles de nostre Senyor les  quals farà vuy, car aquests agipcians que  
Ex 16,8  oÿdes vostres mermuracions; en los  quals mermuraments mermurats un poch  
Ex 18,3  3 abdós fills de aquells, los  quals la un de aquells era apellat  
Ex 18,21  poderosos e tements Déu, en los  quals sia veritat, que hagen en oy  
Ex 18,22  e prínceps de dehenes, 22 los  quals jutgen lo poble tostemps, e les  
Ex 20,11  portes, 11 cor VI dies són en los  quals féu Déu lo cel e la terra e la mar e 
Ex 23,23  e cananeu e aveu e gebuseu, als  quals yo contrestaré. 24 No adoraràs los  
Ex 24,7  e llegí’l devant lo poble, los  quals digueren: –Tot ço que ha perlat  
Ex 25,12  12 e IIII sercles d’or, los  quals posaràs sobre IIII angles de la  
Ex 26,8  XII cortines, 8 la una de les  quals haurà XXX colzes de llonch e IIII de 
Ex 26,11  E faràs L sivelles de aram, ab les  quals se junyiran les anses o bagues, e  
Ex 26,18  se puguen ajunyir totes, 18 les  quals sien XX en lo llats de migjorn. 19 E 
Ex 26,19  faràs XL colones de argent, de les  quals metràs IIs desots cascuna taula e en 
Ex 26,29  e lurs anells faràs d’or, per los  quals les barres contenguen les taules,  
Ex 26,29  barres contenguen les taules, les  quals sien cubertes de llate de or. 30 E  
Ex 26,32  IIII colones de fust de setim, les  quals seran cubertes d’or, e hauran los  
Ex 27,6 a l’altar de fust de setim II, les  quals cobriràs de llaunes d’eram, 7 e  
Ex 27,14 a orient sia de L colzes, 14 en los  quals XV colzes de la cortina de la un  
Ex 28,3  a tos [*] savis de cor, los  quals yo he umplit de spirit de saviesa,  
Ex 28,3 que facen vestadures a Aron, en les  quals sentificats aministren a mi. 4 »E  
Ex 28,26  26 E faràs dos anells d’or, los  quals posaràs en la sumitat de l’hossen,  
Ex 29,32  suas carns en lloch sant, 32 les  quals menyaran Aron e sos fills, e los  
Ex 32,13  e da Jacob, tos servidors, los  quals jurest per tu mateix dient: “Yo  
Ex 32,24  sabem què li és sdevengut.” 24 Als  quals yo dix: “¿Qui és de vosaltres qui  
Ex 32,27 ell tots los fills de Lleví, 27 als  quals ell dix: –Açò diu nostre Senyor Déu  
Ex 33,12 aquest pobla, e no fas a saber a mi  quals enviaràs ab mi. E tu diguist que’ls 
Ex 34,10  obres del Senyor terribbla de les  quals són fahedor. 11 »Observa tot ço que  
Ex 34,32  tots los fills de Ysrael, als  quals manà tot ço que havia oït de Déu en  
Ex 36,1  Holiap e tots los hòmens savis als  quals Déu donà savieza e entaniment que  
Ex 36,2  a tots los hòmens ensemps als  quals havia Déu donade saviesa, e encara  
Ex 36,9 capitells† e obra brodada, 9 de les  quals la un havia de llonch XXVIII colzes  
Ex 36,16  de una matexa masura. 16 De les  quals ell junyí V a una part e VI a l’  
Ex 36,23  taules del tabernaccla. 23 De les  quals n’havia XX de plage de migjorn  
Ex 36,29  angles del tabernaccla [*], 29 les  quals éran juntes dalt tro a baix, e la  
Ex 36,34  dèvan esser fets d’or, per los  quals puga esser portat ab les barres, les 
Ex 36,34  esser portat ab les barres, les  quals atrecí dèvan esser cubertes de  
Ex 37,4  E féu barres de fust de setim, les  quals cobrí de or, 5 les quals passà per  
Ex 37,5 setim, les quals cobrí de or, 5 les  quals passà per los anells qui éran en los 
Ex 37,7 7 E féu II xerobins de pur aur, los  quals posà a cascun llats en la claustra:  
Ex 37,13  d’or. 13 E féu anells d’or, los  quals posà en los IIII angles a manera de  
Ex 38,5  de la ara IIII anells [*] per los  quals passacen les perxes a portar l’  
Ex 38,6 les perxes a portar l’altar, 6 les  quals féu de fust de sethim e cobrí-les  
Ex 38,22  fill de Aron, sacerdot, 22 les  quals Beselehel, fill d’Urí, nét de Hur,  
Ex 38,26  enperò C quintàs de argent, dels  quals foren fetes les colones del sentuari 
Ex 38,28  fets los caps de les colones, los  quals foren vestits d’argent. 29 E foren  
Ex 39,1  brodats a obs de la santadat, dels  quals fféran vestadures a Aron, les quals  
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Ex 39,1 quals fféran vestadures a Aron, les  quals portàs com aministraria en lo  
Lv 2,2  als fills d’Aron, sacerdots, dals  quals la un prenga lo puyn ple de sèmolla  
Lv 2,16  de nostre Senyor és; 16 de les  quals coses de la una partida farà perfum  
Lv 6,3 de totes farà contra aquella en les  quals coses solen peccar los hòmens, 4  
Lv 7,14  gràcies per passifiquar, 14 dels  quals offerrà I per premícies a nostre  
Lv 7,38 per sacrificis pacificables, 38 les  quals mès nostro Senyor a Moysèn en lo  
Lv 8,27  lliurà a Aron e a sos fills. Los  quals com ho haguessen alçat devant Déu,  
Lv 8,31  pans de consagració menyats, los  quals són posats en lo canestell, axí com  
Lv 12,8  o II polls de coloms, un dels  quals a fer holocaust e l’altra per  
Lv 14,4  ofira per si II pardals vius los  quals són lleguts de menyar, e fust de  
Lv 14,22  tortres o II polls de coloms, dels  quals sia la un per lo peccat e l’altra  
Lv 15,30  tabernacla del testimoni, 30 dels  quals la un oferrà per peccat e l’altre  
Lv 16,4  aquestes són santes vestedures les  quals dèvan eser llevades com seran  
Lv 16,9  «ne trematrà» a Zazell; 9 e les  quals sorts axiren a Déu, e oferrà’n Aron 
Lv 16,27  seran deguollats per peccat, dels  quals és aportade la sanch en lo santuari, 
Lv 17,5 sacerdots dels fills de Ysrael, los  quals auciuran en lo camp per ço que sia  
Lv 17,7  de totes les coses [*] ab les  quals són fornicades. Açò serà fur  
Lv 17,13  de bèstia o de voletaria de les  quals vos és llegut de menyar, escamp la  
Lv 18,24  ab totes aquestes coses en les  quals són ensutzades totes les gens  
Lv 18,24  totes les gens universalment, les  quals gitaré devant vostra presència, 25  
Lv 18,25  devant vostra presència, 25 de les  quals la terra és ensutzade, de la qual yo 
Lv 20,23  en les custumes de les nacions les  quals yo deig foragitar devant vosaltres,  
Lv 20,27  fóceu meus. 27 »Hom o dona en los  quals ha sperit de divinació, de mort  
Lv 23,2  són les festes del Senyor les  quals apellareu santes: 3 »Per VI dies  
Lv 23,4  les festes del Senyor santes, les  quals fer deveu en son temps: 5 »Lo primer 
Lv 23,17  de sèmola llevade de llevat, los  quals coureu en promeyes al Senyor. 18 E  
Lv 23,37  són les festes del Senyor les  quals apellareu molt grans e molt santes.  
Lv 24,6 que cadescú haurà II delmes, 6 dels  quals de VI en VI desà e dellà sobra la  
Lv 25,19  a vosaltres los seus fruyts, dels  quals mengeu fins a sadollament, no tament 
Lv 25,55  són tots los fills de Ysrael, los  quals he trets de la tera de Agipta.  
Lv 26,40  malvestats e de sos mals, ab los  quals se són capgirats e llunyats de mi e  
Lv 26,45  los manaments e juýs e lleys les  quals donà lo Senyor entra si e entra los  
Ex 30,38  cor sant és de nostre Senyor, 38 e  qualsevol homa que ferà semblant odor per  
Lv 20,16  16 »La fembra qui’s sotmetrà a  qualsevol bèstia, ansemps muyra ab la  
Lv 17,13  qui peregrinen entra vós. 13  »Qualsevol homa dels fills de Ysrael e  
Lv 4,2  ha manat que no’s facen farà  qualsevolrà: 3 »E [*] lo prevera qui és  
Lv 17,10  tellat de son pobla. 10 »Homa o  qualsevulla de la casa de Ysrael, privat o 
Lv 22,12  12 Si la filla del sacerdot a  qualsevulla del pobla serà donade per  
Lv 25,48  aprés de la venda sa pot raembra;  qualsevulla de sos frares lo reembrà, 49 o 
Ex 1,10  e és molt fort. 10 Vanits e sapiam  quant muntiplicarà, e opromam-los per ço 
Ex 1,12  Farahó: Phirone, Ramarcès. 12 E en  quant més los opromien, aytant més  
Ex 9,19  hòmens e bèsties, cor tot ço e  quant serà trobat al camp defora que no  
Ex 10,3 Senyor, Déu dels hebreus: “¿Entrò a  quant no vols esser sotmès a mi? Llexa  
Ex 16,28  28 E dix Déu a Moysèn: –¿Entrò a  quant no volran guardar los meus manements 
Ex 30,12  Senyor, e no serà plagua en ells  quant comtats saran. 13 Açò darà cascú qui 
Lv 19,6  aquella, e l’altre dia, e tot  quant serà restat en lo terç dia ab foch  
Lv 23,39  39 »Del quinzèn dia del mes setè,  quant ajustareu los fruyts de la terra,  
Lv 25,16 del jubileu tant crexerà lo preu, e  quant menys comteràs, tant menys lo preu  
Lv 26,34 en tots los dies de la sua soladat,  quant sereu 35 en la terra dels hosts;  
Lv 26,35  ha reposat en los vostres disaptes  quant habitàveu en aquella. 36 »E los que  
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Lv 26,45 -m’he de la mia amistanse primera  quant los traguí de la terra de Agipta en  
Lv 27,28 no’s vendrà ni’s porà rembra. Tot  quant una vegada serà sentificat, del sant 
Lv 27,32 sots la verga de pastor passen, tot  quant dehè vendrà serà santificat al  
Ex 30,12  nostra Senyor a Moysèn dient: 12  –Quant llevaràs la suma dels fills de  
Lv 19,23  e ramatrà-li lo seu peccat. 23  »Quant serets entrats en la terra e haureu 
Lv 25,2 als fills de Ysrael e diràs a ells:  »Quant intrats serets en la terra la qual  
Lv 25,14  tothom a les sues possecions. 14  Quant vendràs alguna cosa a ton proïsma o  
Lv 25,16  dels fruyts ho vendran a tu. 16  Quant més anys romendran aprés del jubileu 
Ex 5,5  és lo poble de la terra. Vegats  quante companya esvahex a ell! E diguéran  
Ex 5,5  és. E ell dix: –Donchs, veyats  quante seria ell si donàvets a ell repòs  
Ex 11,7  a le bèstia, per ço que sàpien [*]  quants miracles depertí nostre Senyor  
Ex 4,19 ’n en Egipta, cor tots aquells qui  quarien la tua ànima són morts. 20 E pres  
Ex 39,13  àchates e amatistes; 13 e en lo  quart, crisòlits e unicles e beriŀles; e  
Lv 19,24  ni mengereu de aquells. 24 En lo  quart ayn tots los fruyts de aquells saran 
Lv 23,13  suau; presenterà de sert vi, la  quarta part de I [*]. 14 »Pa ni farina no  
Ex 20,5  en los fills en la terce e en la  quarte generació de aquels qui han oy a  
Ex 34,7  fills de fills en la terça e en la  quarte generació. 8 E cuytà’s Moysèn, e  
Ex 16,21  cascú d’ells per lo matí sengles  quarts, aytant con na havien master a lurs 
Ex 35,23  ofariren a Déu. 23 E si nagú havia  †quassats†, ne porpre e color vermella, ne 
Ex 13,16  E serà quaix senyal sobre te mà, e  quax senyal de ramenbrament entre tos  
Ex 16,31 a saliandre, blanch, e la sua sabor  quax semblant a crespells ab mel. 32 E dix 
Ex 24,10  de Ysrael, e sots lo peu de aquell  quax obra de pedres de safir o quax cel  
Ex 24,10  quax obra de pedres de safir o  quax cel com és sarè. 11 E no mès sa mà  
Lv 15,25  mas aprés lo temps, serà no nèdea  quax axí com en lo temps de les mèstrues;  
Lv 17,4 per oferta a Déu, digna és de sanch  quax axí com qui escampa sanch, e axí  
Ex Inc  Inc E comensa lo libra de Èxodus,  que és lo segon libra de la Blíbia. 1,Tit  
Ex 1,5  Asser. 5 E foren totes les ànimes  que hy entraren de la cuxa de Jacob LXXV  
Ex 1,9  Josep, 9 e dix a son pobla: –Veus  que lo pobla de Yraell és ab nós, e és  
Ex 1,10  e opromam-los per ço  que per ventura no montiplicacen mace, e  
Ex 1,10  ventura no montiplicacen mace, e  que s’escomoguéssan contra nós e’ns  
Ex 1,10  contra nós e’ns fessen guerra, e  que s’anadissen ab nostros anamichs e que 
Ex 1,10  s’anadissen ab nostros anamichs e  que’s barallassen ab nós, e que’ns  
Ex 1,10  e que’s barallassen ab nós, e  que’ns gitassen de la terra e que hy  
Ex 1,10  e que’ns gitassen de la terra e  que hy intrassen ells. 11 E matéran sobra  
Ex 1,11  mayoral sobra aquesta obra per ço  que aflegisen ells. E adonchs adificaren  
Ex 1,18  -sa venir e dix: –Per què és açò  que no volets fer ço que jo us he manat,  
Ex 1,18  què és açò que no volets fer ço  que jo us he manat, cor vós raservats los  
Ex 1,19  saben fer axí bé con nós, e abans  que nós vinguam ya és fet per elles. 20 E  
Ex 2,7  a tu una fembra de les hebrees  que pugua nodrir a tu aquest infant. 8 E  
Ex 2,11  tret.» 11 E en aquells dies, aprés  que fon crescut Moysèn, axí a sos frares e 
Ex 2,12  12 e guordà deçà e dellà, e viu  que no hy havia null hom, e aucís lo  
Ex 2,20 què’l llexàs? Apallats-lo per ço  que manuch lo pa ab nós. 21 E apellaren- 
Ex 2,21  21 E apellaren-lo. E jurà Moysèn  que estaria ab ell. E pres Siporà filla d’ 
Ex 2,23 fills de Yraell per raó del treball  que havien en la obra, e cridaren. E lur  
Ex 2,24  e remembrà’s de la covinence  que féu ab Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 
Ex 3,2  foch enmig de un romaguer, e peria  que’l romaguer cremàs, e no cremava. 3 E  
Ex 3,4  romaguera.» 4 E viu nostre Senyor  que ell sa acostava per veura, e apellà’l 
Ex 3,8  lur dolor, e çó devallat per rahó  que’ls desliura de la mà dels egepcians,  
Ex 3,11  dix Moysèn al Senyor: –Qui són yo,  que vage a Farahó e que git los fills de  
Ex 3,11  –Qui són yo, que vage a Farahó e  que git los fills de Yraell de Egipta? 12  
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Ex 3,12  –Yo saré ab tu, e açò serà senyal  que yo’t tramet: com trauràs lo poble meu 
Ex 3,13  13 E dix Moysèn al Senyor: –Vet  que yo vaig als fills de Yraell e diré a  
Ex 3,16 vesita a vós, e viu totes les coses  que són sdevengudes a vós en Agipta, 17 e  
Ex 3,17  a vós en Agipta, 17 e dixí  que aportaré vós de la aflicció de Agipta  
Ex 3,18  de IIIs dies per lo desert per ço  que sacrificam al Senyor Déu nostra.” 19  
Ex 3,19 al Senyor Déu nostra.” 19 Mas yo sé  que no llexarà a vós lo rey de Agipta per  
Ex 3,19  a vós lo rey de Agipta per ço  que us na anets sinó per mà poderoza. 20 E 
Ex 4,2  2 E dix Déu a ell: –Què és açò  que tens en la mà tua? E ell respòs:  
Ex 4,5  tornà verga. 5 –Açò és fet per ço  que crèguan que aparech Déu de tos pares,  
Ex 4,5  5 –Açò és fet per ço que crèguan  que aparech Déu de tos pares, Abram, Ysach 
Ex 4,9 gita-la en la terra, e les aygües  que pendràs del flum seran sanch. 10 E dix 
Ex 4,10  a Déu: –Prec-ta, mon Senyor,  que no m’hi tremates, car yo no sóm bell  
Ex 4,10 aquests III dies yo no entendria ço  que tu has perlat. E he enpetxade la  
Ex 4,13  E aquell dix: –Prec-ta, Senyor,  que hy trametas altre. 14 E nostre Senyor  
Ex 4,14  –Aron, ton frare [*], conech yo  que ell és bell parler. Aquest axirà a  
Ex 4,16 bocha, e tu seràs en aquelles coses  que pertayen a Déu. 17 E tu prin aqueste  
Ex 4,21  en Agipta, vejes tots senyals  que t’he mostrats e que he posats en la  
Ex 4,21  tots senyals que t’he mostrats e  que he posats en la tua mà, e faràs  
Ex 4,21  E yo endurahiré son cor per ço  que no lex lo meu poble. 22 E diràs açò a  
Ex 4,26  sanch a mi.» 26 E lexà aquell pus  que hach dit «Novi de sanch a mi», per  
Ex 4,28  quals tramatia ell, e los senyals  que menave fer. 29 E vengueren abdozos e  
Ex 4,30 E dix-los Aron totes les paraules  que nostre Senyor havia perlades a Moysèn  
Ex 4,31  31 E crech lo poble, e conaguéran  que nostre Senyor havia visitats los fills 
Ex 4,31  visitats los fills de Yraell e  que havia guordade la lur aflicció, e  
Ex 5,1  anar lo meu poble de Yraell per ço  que sacrifícan mi en lo dasert.” 2 E  
Ex 5,2 E aquell respòs: –Qui és ton Senyor  que yo hoja la tua veu e que lex lo poble? 
Ex 5,2 ton Senyor que yo hoja la tua veu e  que lex lo poble? Yo no conech nostro  
Ex 5,3 –Lo Déu de Yraell apellà nós per ço  que anem la via de III dies per lo desert  
Ex 5,3  la via de III dies per lo desert e  que sacrificam al nostro Déu e Senyor, e  
Ex 5,3  al nostro Déu e Senyor, e  que per ventura no sdevengués a nós en  
Ex 5,7  -les axí com debans faÿets, mas  que ells vajen cullir lo rostoll en les  
Ex 5,10  al poble: –Axí ha dit Faraó:  que no do a vós palla. 11 Anats e collits  
Ex 5,11  e collits-ne en qualque loch  que vós na puscats haver, e no us serà  
Ex 5,12  per tota la terra de Agipta per ço  que cullicen la palla del rostoll. 13 E  
Ex 5,14  14 E foren, los fills de Yraell  que no podían acabar la obra, batuts per  
Ex 5,21  –Vege nostro Senyor e jutge ço  que vosaltres fets per vostro ordonament  
Ex 5,23  com yo sóm intrat a Farahó per ço  que parlàs en lo teu nom, has opremut lo  
Ex 6,4  4 e fiu pati e encare fermí a ells  que daria a ells la terra de Canahan de  
Ex 6,7  e seré vostro Senyor, e sabrets bé  que yo són Senyor vostre e Déu vostra, qui 
Ex 6,8  la qual yo llevé la mia mà per ço  que donàs ella a Abram, Ysach e Jacob, e  
Ex 6,11  e parla a Farahó, rey de Egipta,  que jequesqua axir los fills de Yraell de  
Ex 6,12  Moysèn devant nostre Senyor: –Vet  que los fills de Yraell no’m volen oir; e 
Ex 6,13  e a Faraó, rey de Agipta, per ço  que traguessen los fills de Yraell de  
Ex 6,26  Aron e Moysèn, als quals menà Déu  que traguessen los fills de Yraell de la  
Ex 6,28  és Moysès e Aron 28 en lo dia  que perlà a ells nostre Senyor en terra de 
Ex 6,29  rey de Agipta, totes les coses  que yo parle a tu. 30 E dix Moysèn devant  
Ex 7,1  7,Tit  1 Dix Déu a Moysèn: –Vet  que yo t’he ordonat senyor sobra Farahó,  
Ex 7,2  2 Tu perlaràs totes les paraules  que yo man a tu, e Aron ton frara parlarà  
Ex 7,2  e Aron ton frara parlarà a Farahó  que jequesqua los fills [*] axir de la  
Ex 7,5  de Agipte ab grans juýs, 5 per ço  que sàpien los agepcians que yo sóm  
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Ex 7,5  5 per ço que sàpien los agepcians  que yo sóm Senyor, qui estendré la mia mà  
Ex 7,14  Moysèn: –Greu és lo cor de Farahó,  que no vol llexar lo poble. 15 Vé a ell al 
Ex 7,16  Llexa anar lo meu poble per ço  que sacrifich en lo desert; e entrò are no 
Ex 7,17  diu nostre Senyor: En açò entanes  que yo sóm Senyor. Vet que yo fir ab la  
Ex 7,17  açò entanes que yo sóm Senyor. Vet  que yo fir ab la verga qui és en la mia mà 
Ex 7,19  los lochs de les aygües, per ço  que tornen en sanch e que sia crúor en  
Ex 7,19  per ço que tornen en sanch e  que sia crúor en tota la terra de Agipte,  
Ex 7,24  entorn del flum per trobar aygua  que podessen beura, cor no podían beura de 
Ex 7,25  flum. 25 E foren conplits VII dies  que nostro Senyor ferí lo flum. 8,Tit  
Ex 8,1  Llexa anar lo meu pobla per ço  que sacrifícan a mi en lo desert. 2 E si  
Ex 8,2 desert. 2 E si no’l vol lexar, vet  que yo percudiré tots los térmens ab  
Ex 8,8  e dix a ells: –Preguats lo Senyor  que tolgue les granotes de mi e de mon  
Ex 8,9 dix Moysèn a Farahó: –Tu ordones mi  que yo prech per tu e per tos serfs e per  
Ex 8,9  tos serfs e per ton poble per ço  que pertèsquan les granotes de tu e de la  
Ex 8,10  a demà. 10 E ell respòs: –Fes ço  que’t plàcia. E ell li dix: –Yo faré  
Ex 8,10  faré segons la tua peraula per ço  que sàpies que negú no és axí com lo  
Ex 8,10  la tua peraula per ço que sàpies  que negú no és axí com lo Senyor Déu  
Ex 8,12  per lo sonament de les granotes  que havia dit a Faraó. 13 E féu nostre  
Ex 8,15  compodrí-les. 15 E viu Faraó  que dat li era rapòs; fo agreuyat en son  
Ex 8,18  ab lurs encantasions per ço  que aduguessen poys, e no ho poguéran fer. 
Ex 8,20 Déu: Llexa anar lo meu poble per ço  que sacrifich a mi, 21 cor si no’l llexes 
Ex 8,21  21 cor si no’l llexes anar, vet  que yo tramatré a tu e a tos serfs e a tos 
Ex 8,22 cor no hy seran les mosques, per ço  que tu conegues que yo sóm Senyor enmig de 
Ex 8,22 les mosques, per ço que tu conegues  que yo sóm Senyor enmig de la terra, 23 e  
Ex 8,26  Déu nostre, cor ci nós avorríam ço  que colen los agipcians devant ells, ells  
Ex 8,28  dix Farahó: –Yo llexaré vós per ço  que sacrificats al Senyor Déu vostre en lo 
Ex 8,28  en lo desert; solament enperò  que no us na anets pus luyn, e pregats per 
Ex 8,29  devant tu, e adoraré nostre Senyor  que tolgue les mosques a Farahó e a sos  
Ex 8,29  a son poble demà; enperò guorde’t  que d’equí avant no fallesques que no  
Ex 8,29 ’t que d’equí avant no fallesques  que no lexs anar lo pobble per sacrificar  
Ex 8,31  a sos servidors e a son poble, axí  que no’n fou vista una. 32 E fo enduraït  
Ex 8,32 E fo enduraït lo cor de Farahó, axí  que en aquesta vegade no llexà anar lo  
Ex 9,1  Llexa anar lo meu poble per ço  que sacrifich a mi; 2 cor si encara los  
Ex 9,3  2 cor si encara los tendràs, 3 vet  que la mia mà serà sobre los teus camps, e 
Ex 9,4  les possecions dels agipcians, axí  que no parí res d’ellò que pertenyia als  
Ex 9,4  axí que no parí res d’ellò  que pertenyia als fills de Ysrael. 5 E  
Ex 9,6  la cosa aqueste en l’altre dia,  que foren morts tots los animals dels  
Ex 9,7  si era mort nengú del bestiar  que posseÿen los fills de Ysrael, e  
Ex 9,7  fills de Ysrael, e diguéran-li  que no. E agreuyà’s lo cor de Farahó e no 
Ex 9,11  devant Moysèn per raó de la verola  que en ells era e’n tota la terra de  
Ex 9,13  Llexa anar lo meu poble per ço  que sacrifich mi, 14 cor en esta vegade  
Ex 9,14  serfs e sobre lo teu poble, per ço  que sàpies que no és nagú senblant a mi en 
Ex 9,14  lo teu poble, per ço que sàpies  que no és nagú senblant a mi en tota la  
Ex 9,16  E per amor de açò yo t’he pozat,  que mostra a tu ma forteleza e que sia  
Ex 9,16  que mostra a tu ma forteleza e  que sia racomtat lo meu nom en tota la  
Ex 9,18  e no vols aquell lexar? 18 Vet  que yo faré [*] en aquesta hora ploura  
Ex 9,18  ploura pedrusca de mayor, e més  que no fo null temps en Agipte, despuys  
Ex 9,18 no fo null temps en Agipte, despuys  que fo fundade la terra entrò en aquest  
Ex 9,19  ajusta are ton bestiar e tot ço  que és en lo camp, hòmens e bèsties, cor  
Ex 9,19  e quant serà trobat al camp defora  que no serà ajustat, serà mort per lo  
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Ex 9,20  de nostre Senyor, menà a sos serfs  que fecen dezar lurs serfs e lus bestiàs  
Ex 9,22  la tua mà devers lo cel per ço  que sia padruscade en tota la universa  
Ex 9,24  e fo en ten gran cantitat,  que anch nengun temps no’n fou tante en  
Ex 9,25  terra de Agipta [*]. 25 [*] tot ço  que atrobà en los camps, de l’home tro a  
Ex 9,26  trenchà la pedruscade, 26 sols  que en la terra de Gessen, on éran los  
Ex 9,28  malvats. 28 Pregats nostro Senyor  que cessen los trons e la pedra, per ço  
Ex 9,28 cessen los trons e la pedra, per ço  que leix anar vós e que en nenguna manera  
Ex 9,28  pedra, per ço que leix anar vós e  que en nenguna manera d’equí avant no  
Ex 9,29  los trons e la padruscade, per ço  que sàpies que del Senyor és la terra. 30  
Ex 9,29  e la padruscade, per ço que sàpies  que del Senyor és la terra. 30 Mas yo  
Ex 9,30  és la terra. 30 Mas yo conech  que tu ne tos serfs no tembrets encara  
Ex 9,33  los trons e la padruscade, axí  que no caygué pluge sobra la terra. 34 E  
Ex 9,34  sobra la terra. 34 E viu Farahó  que la pluya e la padruscade era sessada e 
Ex 10,1  lo seu cor e de sos serfs per ço  que yo face aquests senyals en ell, 2 e  
Ex 10,2 yo face aquests senyals en ell, 2 e  que tu ho contes en les orelles dels fills 
Ex 10,2 de Yrael. E de totes aquelles coses  que són entravengudes en Agipte, e los  
Ex 10,2  en Agipte, e los meus senyals  que yo he fets en ells, sapiats que yo sóm 
Ex 10,2  que yo he fets en ells, sapiats  que yo sóm lo Senyor Déu vostra. 3 E  
Ex 10,3  a mi? Llexa anar mon poble per ço  que sacrifich a mi. 4 E si no ho vols fer, 
Ex 10,4  a mi. 4 E si no ho vols fer, vet  que yo aduré [*] de terra llegosta en les  
Ex 10,5 llegosta en les tues cases, 5 enaxí  que cobriran tota la terra axí que res d’ 
Ex 10,5  que cobriran tota la terra axí  que res d’ella no aparrà, e menyaran tot  
Ex 10,5  ella no aparrà, e menyaran tot so  que és [*] a le padruscade, e rauran tots  
Ex 10,5  e rauran tots los arbres  que’s fan en los camps, 6 e umpliran les  
Ex 10,6 tos serfs e de tots agipcians, tant  que més no’n véran los pares teus ne los  
Ex 10,7  açò? Llexem anar los hòmens per ço  que sacrifícan al Senyor llur Déu. ¿No  
Ex 10,7  al Senyor llur Déu. ¿No veus  que Agipta és consumade? 8 E tornaren  
Ex 10,8  e sacrificats al Déu vostre per ço  que d’equí avant no peresca [*]. 9 E dix  
Ex 10,12  la terra de Agipta, a les legostes  que pugen sobre ella, e que mengen tota la 
Ex 10,12  legostes que pugen sobre ella, e  que mengen tota la herba que romàs a le  
Ex 10,12  ella, e que mengen tota la herba  que romàs a le pedruscade. 13 E estès la  
Ex 10,14 dels agipcians sens tot nombre, axí  que no foren tantes abans de aquell temps  
Ex 10,15  los poms dels arbres e tot ço [*]  que a le padruscade era romàs, en los  
Ex 10,17 vostre e envers vós. 17 Prech-vos  que perdonets a mi aquest peccat aquesta  
Ex 10,17  pregats a nostro Senyor Déu vostre  que lleu de mi aquesta mort. 18 E axí  
Ex 10,19  Farahó, e pregà nostre Senyor, 19  que féu bufar lo vent demantinent de  
Ex 10,19 e gità’ls tots en la Mar Roya, axí  que no’n romàs nengú en totes les fins de 
Ex 10,21  la terra de Agipte, ten fosques  que a palpar [*]. 22 E stès Moysèn [*]  
Ex 10,23  de Agipta per IIIs dies, 23 enaxí  que negú no veyha son frare ne’s podia  
Ex 10,25  Senyor sacrificis en holocausts  que ofiram al Senyor Déu nostre? 26 E tot  
Ex 10,26  bestiar se n’irà ab nós, axí  que no ich romendrà d’él una ungla, ni de 
Ex 10,26 no sebem què degam sacrificar entrò  que’l loch siam pervenguts. 27 E endurahí 
Ex 10,28  -te devant mi, e guarde’t  que d’equí avant no veges la mia cara,  
Ex 11,2 Digues, donques, are a tot lo poble  que parle cascú ab son amich, e les  
Ex 11,2 amich, e les fembres a lurs veÿnes,  que’ls presten aÿnes d’or e de argent, 3 
Ex 11,5  entrò al primer nat de la serventa  que és detràs la mola, e tots los primers  
Ex 11,6  la universa terra de Egipte, tal  que no fo debans ne serà aprés; 7 e de  
Ex 11,7  l’home entrò a le bèstia, per ço  que sàpien [*] quants miracles depertí  
Ex 11,9  no us oyrà, per molts de senyals  que facen en la terra de Agipta. 10 Moysèn 
Ex 11,10  Senyor endurahí lo cor de Farahó,  que no llexà axir lo poble de Ysrael de  
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Ex 12,4  4 e si algú serà menor en nombre  que no puga haver anyell, prenga ell son  
Ex 12,4  segons lo nombre de les ànimes  que sien sofacients a menyar l’anyell. 5  
Ex 12,9  agrestes. 9 No menyarets d’ell  que sia cruu ni en aygua cuyt, mas  
Ex 12,13  a vós en senyal sobra les cases  que vós sots aquí, e veuré la sanch, e  
Ex 12,29  a Aron. 29 E fo fet en la mige nit  que farí nostre Senyor tots los primers  
Ex 12,29  del primer nat [*] de les catives  que éran en càrser, e tots los primers  
Ex 12,34  34 E portà-se’n lo poble, abans  que llevàs, la lur pascha lligade ab draps 
Ex 12,36  al poble devant los agipcians,  que donaren a ells, e despullaren Agipte.  
Ex 12,39 bèsties [*]. 39 E cogueren la pasta  que tregueren de Agipte e faeren-ne pans 
Ex 12,39  demoransa ne pogueren aÿnar ço  que’ls era master. 40 Le estade que’ls  
Ex 12,40 ço que’ls era master. 40 Le estade  que’ls fills de Ysrael faeren en Agipta  
Ex 13,3  ha trets Déu de aquest loch per ço  que no mengets pa llevat. 4 Vuy axirets ab 
Ex 13,5  los quals jurà a vostres pares  que’ls donaria aquí terra fluent de llet  
Ex 13,8  dia e diràs: “Aquest és lo dia  que féu nostre Senyor a mi com ma tragué  
Ex 13,9 ramenbranse devant tos ulls, per ço  que llig de nostre Senyor sia tots temps  
Ex 13,11  en la terra dels cananeus, segons  que ha jurat a tos pares que donarà  
Ex 13,11  segons que ha jurat a tos pares  que donarà aquella a tu, 12 depertiràs  
Ex 13,12  a tu, 12 depertiràs aquelles  que obren vulva a nostro Senyor, e tots  
Ex 13,16 ramenbrament entre tos ulls, de açò  que ab mà fort te tregué nostre Senyor de  
Ex 13,17  qui’ls era dret pasatge,  que per ventura no’s panadís Farahó si  
Ex 13,17 no’s panadís Farahó si’ls vaés, e  que no’s llevàs contra ells a batalle e  
Ex 13,17  ’s llevàs contra ells a batalle e  que’ls ratornàs en Agipte, 18 mas menà  
Ex 13,18  mas menà’ls per la via del desert  que és prop de la Mar Roya. E armats  
Ex 13,21  nits en una colona de foch, per ço  que’ls mostràs la via cascun temps. 22 No 
Ex 14,2 dient: 2 –Parle als fills de Ysrael  que’s ratornen e que’s meten per la  
Ex 14,2  fills de Ysrael que’s ratornen e  que’s meten per la ragió de Fiayrot, qui  
Ex 14,4  cor de Pharaó e de aquells per ço  que us pesseguèscan, e saré glorificat en  
Ex 14,4 la sua host, e sebran los agipcians  que yo sóm lo Senyor. E faheren-ho axí.  
Ex 14,5 desnunciat al senyor dels agipcians  que lo poble fogia, e fou trestornat lo  
Ex 14,5 Per què llexàrem lo poble de Ysrael  que no servesque a nós? 6 E mès-se en  
Ex 14,11 morir? ¿Per què has volgut fer açò,  que’ns traguesses de Agipte? 12 ¿No és  
Ex 14,12  12 ¿No és aquesta la paraule  que nós te díem en Agipte dient: “Perteix  
Ex 14,12 dient: “Perteix-te de nós, per ço  que servesquam los agipcians”? Cor molt és 
Ex 14,12  Cor molt és a ells millor servir  que no morir en lo desert. 13 E dix Moysèn 
Ex 14,13  farà vuy, car aquests agipcians  que are vets, null temps d’equí avant no  
Ex 14,15  a mi? Parle als fills de Ysrael  que’s moguen, 16 e tu lleva la tua verga, 
Ex 14,16  e depertir-s’ha aquella per ço  que íntran los fills de Ysrael e que  
Ex 14,16 ço que íntran los fills de Ysrael e  que passen per mig de la mar en sech. 17 E 
Ex 14,17  lo cor dels agipcians per ço  que perseguèscan a vós, e saré glorificat  
Ex 14,20  e inlluminave’ls de nit, axí  que entra ells tota la nit clerayà, e en  
Ex 14,21  mar, menà Déu lo vent fort bufant  que bufàs tota la nit, e mès la mar en  
Ex 14,28  e aquí neguaren en la mar,  que no’n romàs d’ells entrò a I. 29 E  
Ex 14,31  mar. E vaeren los fills de Ysrael  que ab gran mà los havia Déu conbatuts  
Ex 15,13 en la tua misericòrdia en lo poble  que rahemist, e aportest aquell en la tua  
Ex 15,16  no movents axí com a pedra, entrò  que’l teu poble sia passat, [*] lo qual  
Ex 15,17 tua haretat, al pus ferm habitacle  que tu, Senyor, has obrat, Senyor, lo teu  
Ex 15,21  tenborets e ab aldufes, 21 segons  que pertayia a cascuna, dient: Cantem a  
Ex 15,23  amargozes; per ço fo covinent cosa  que fos apellat aquell loch Amaroch, ço  
Ex 15,26  ton Déu, e faràs devant ell ço  que dret és, e obeyràs los seus manements  
Ex 15,26  yo no aportaré sobre vós la maleza  que mis en Agipte. Yo sóm lo Senyor  
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Ex 16,1 e Sinaý, en lo XV dia del mes aprés  que foren axits de terra de Agipte. 2 E  
Ex 16,3 menats nós en aquest desert, per ço  que aucieces tota aquesta multitut de fam? 
Ex 16,4  de fam? 4 E dix Déu a Moysèn: –Vet  que yo plouré a vós pa del cel, e axirà lo 
Ex 16,4  poble e colir-n’ha cascú segons  que haurà mester aquell dia, per ço que yo 
Ex 16,4 que haurà mester aquell dia, per ço  que yo’ls asayg si algú yrà en ma ley o  
Ex 16,5 dia VI collían-ne dos tans de açò  que solien cullir per sengles dies. 6 E  
Ex 16,6 fills de Ysrael: –Al vespra sabrets  que nostre Senyor trasch-vos de terra de 
Ex 16,10  reguordaren en lo desert, e veus  que la glòria de nostre Senyor aparech en  
Ex 16,12 serets sedollats de pans, e sabrets  que yo són lo Senyor Déu vostre.” 13 E fon 
Ex 16,15  Dix-los Moysèn: –Aquest és lo pa  que us dóna lo Senyor per menyar. 16  
Ex 16,16  lo nombre de les vostres ànimes  que habiten en lo tebernacle, axí’n  
Ex 16,18  més; cadehú ne justave segons  que n’havia master a son menyar. 19 E dix 
Ex 16,23  23 e ell dix-los: –Açò és açò  que ha perlat Déu: Lo repòs del disapte és 
Ex 16,23  al Senyor. Totes aquelles coses  que haurets obs demà, fets, e tot ço que  
Ex 16,23  haurets obs demà, fets, e tot ço  que devets coure, cohets. E açò que us  
Ex 16,23  ço que devets coure, cohets. E açò  que us sobrerà, estoyats-ho entrò a  
Ex 16,27 setè dia, e axiren del poble per ço  que’n cullicen, e no’n trobaren. 28 E  
Ex 16,32  a vostres generacions per ço  que coneguen lo pa que fiu menyar a vós en 
Ex 16,32  per ço que coneguen lo pa  que fiu menyar a vós en lo desert com vos  
Ex 16,35 menyaren la magne per XL anys entrò  que vingueren en terra habitable, e aquest 
Ex 16,35  habitable, e aquest menyaren entrò  que vingueren a les fins de la terra de  
Ex 17,1  en lo qual loch no havia aygua  que begués lo poble. 2 E pledeyà lo poble  
Ex 17,3  -nos axir de Agipte? ¿Per ço  que auciheces nós e nostres filles e  
Ex 17,6  la pedra de Horep, e axirà aygua  que beurà lo poble; enperò farràs aquella  
Ex 17,16  Déu «En mon axelsament», dient 16  que solament la mà de Déu l’havia  
Ex 18,1  de Median, sogre de Moysèn, tot ço  que havia fet nostre Senyor a Moysèn e a  
Ex 18,8  8 comtà Moysèn a son sogre tot so  que Déu havia fet a Farahó, e com havia  
Ex 18,8  amor de Ysrael, e tot lo treball  que era esdevengut a ells en lo camí, e  
Ex 18,9  Jetró per amor de tots los béns  que Déu havia fets a Ysrael, e com los  
Ex 18,11  seu poble de Agipte. 11 Are conech  que gran és lo Senyor nostre sobre tots  
Ex 18,12  e tots los vells de Ysrael per ço  que menyasen pa ab ell devant nostre  
Ex 18,13 ·n l’altra dia sseya Moysèn per ço  que jutyàs lo poble, e estech lo poble  
Ex 18,14  E com Jetró, son sogre, viu tot ço  que ell feya al pobla, dix: –Què és açò  
Ex 18,14 ell feya al pobla, dix: –Què és açò  que tu fas al poble? Per què seus tu tot  
Ex 18,16  a ells [*], vénen a mi per ço  que yo jutge a ells, e fas-los a saber  
Ex 18,17 17 E dix Jetró: –No és bona cosa la  que tu fas. 18 En va treball te cumsumes,  
Ex 18,18  te cumsumes, tu e lo poble aquest  que ab tu és. Ultre les tues virtuts és  
Ex 18,19  sies tu al poble en aquelles coses  que pertanyen a Déu [*], 20 e stablex  
Ex 18,20  a Déu [*], 20 e stablex hòmens  que ensenyen lo manement de Déu, e la  
Ex 18,20  la qual deguen entrar, e le obre  que deguen fer. 21 Donchs, triha de tot lo 
Ex 18,21  Déu, en los quals sia veritat,  que hagen en oy avarícia, e de aquells  
Ex 18,24 E com Moysèn oý açò, ell féu tot ço  que ell li consellà. 25 E Moysèn alegí  
Ex 18,26 jutyassen lo poble tots temps, e ço  que era molt greu retornave a ell, e tota  
Ex 19,4  4 “Vós mateix havets vist ço  que he fet als egepcians, ne com vos he  
Ex 19,6  sante.” Aquestes són les paraules  que perlaràs als fills de Ysrael. 7 E  
Ex 19,7  e dix-los totes les peraules  que havia dites Déu que digués a ells. 8 E 
Ex 19,7  les peraules que havia dites Déu  que digués a ells. 8 E respòs tot lo poble 
Ex 19,8 tot lo poble ensemps dient: –Tot ço  que ha perlat nostre Senyor farem. E com  
Ex 19,9  a tu en una calige de nuu per ço  que m’oja perlar lo poble en tu e que  
Ex 19,9  que m’oja perlar lo poble en tu e  que creguen tu enpertostemps. E denuncià  
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Ex 19,12  e diràs-los: “Guordats-vos  que no puyets al munt ne us acostets a les 
Ex 19,13  e ab setgetes serà asegetat, sia  que sia home o bèstia, no viurà. Mas  
Ex 19,21  –Devalle e testimoniage al poble  que per ventura no’s desretglasen e que  
Ex 19,21  per ventura no’s desretglasen e  que no passen los térmens per veura al  
Ex 19,21  los térmens per veura al Senyor, e  que per açò no parís d’ells la meyor  
Ex 19,22  al Senyor sien sentificats per ço  que ells no sien farits. 23 E dix Moysèn a 
Ex 19,24  térmens ne pujen al Senyor, per ço  que per ventura yo no’ls aucia. 25 E  
Ex 20,4  ne no fasses [*] nenguna semblance  que sia en los sels desús ne en la terra  
Ex 20,8  son nom en va. 8 »Ramenbre’t  que sentifichs lo disapte. 9 VI dies  
Ex 20,11 la terra e la mar e totes les coses  que hy són, e reposà en lo VII dia, e per  
Ex 20,12 »Honreràs ton pare e ta mare per ço  que visques llongament sobre la terra la  
Ex 20,17  ni son bou ni son aze, ne res  que d’equels sia. 18 E tot lo poble ohí  
Ex 20,19  t’hem. No parle Déu ab nós per ço  que no muyram. 20 E dix Moysèn al poble:  
Ex 20,20 –No us temats, cor Déu vench per ço  que provàs a vós e per ço que sia sa temor 
Ex 20,20  per ço que provàs a vós e per ço  que sia sa temor ab vós e que no pecats.  
Ex 20,20  e per ço que sia sa temor ab vós e  que no pecats. 21 E estech lo poble de  
Ex 20,22  als fills de Ysrael: “Vós oïts  que del cel he perlat ab vós. 23 No farets 
Ex 20,26 per escalons a l’altar meu, per ço  que no sia revelade la tua verguonya.”  
Ex 21,1  XXII 1 »Aquests són los juýs  que proposaràs als fills de Ysrael: 2 »Si  
Ex 21,14  mon altar lo deus pendra per ço  que muyra. 15 E qui ferrà son para o se  
Ex 21,19  aquell qui’l farí, enaxí enperò  que satisface en aquell les despezas, axí  
Ex 21,19  axí dels metges com del dan  que haurà sostengut. 20 »E qui farrà son  
Ex 21,23  23 Mas si morrà, jutgeràs segons  que mereix: ànima per ànima, 24 ull per  
Ex 21,26  los leix anar franchs per l’uy  que’ls haurà tret; 27 e si trencarà dent  
Ex 21,29 lo corn hir o are haurà III dies, e  que son senyor ho sàpia e no’l tendrà  
Ex 21,30  l’ànima de aquell, o qualque cosa  que sia presa. 31 E si fill o filla serà  
Ex 21,34  sisterna pach lo preu de la bèstia  que hy serà morta. 35 E si algun bou  
Ex 21,35 35 E si algun bou nefrarà altre bou  que sia d’altre, e aquell morrà, vènan lo 
Ex 21,36  si [*]. 36 E si sabia son senyor  que’l bou farís del corn hir o are ha  
Ex 22,3 si serà axit lo sol e sdevendrà açò  que face homey, ell deu morir. E si serà  
Ex 22,4 venut. 4 E si serà trobat ab ell ço  que haurà anblat [*], o sia bou o aze o  
Ex 22,5 foch, o hy llexerà sa bístia per ço  que pexa aquí, sertes del millor de son  
Ex 22,8 senyor de la casa al jutge e jurerà  que no mès sa mà en açò de son companyó 9  
Ex 22,9 o en vestiments, sobra qualque cosa  que haurà perduda que dirà devant lo  
Ex 22,9  qualque cosa que haurà perduda  que dirà devant lo jutge, lo jutge veya la 
Ex 22,9  veya la rahó de abdozos, e aquell  que dirà lo jutge esmenarà dos tans a son  
Ex 22,11  sagrement deu esser enmig d’ells  que ell no estès la mà en la cosa de son  
Ex 22,13 naffrat per bèstia a mort, aport so  que serà mort e no és tingut de  
Ex 22,16  16 »Si algú forcerà verja abans  que l’hage esposade [*] dormirà ab ella,  
Ex 22,25  presteràs a mon poble e al mesquí  que habita ab tu, no sies a ell axí com a  
Ex 23,1 monsonaguer, ne junyes tes mans axí  que per hom malvat digues falç testimoni.  
Ex 23,2 juýs de molts no digues sentència e  que’t desvinyes de veritat, 3 e hauràs  
Ex 23,11 VII ayn [*] llexaràs raposar per ço  que mengen los pobres de ton poble, e ço  
Ex 23,11  los pobres de ton poble, e ço  que hy romendrà menjaran les bèsties del  
Ex 23,12  e en lo VII dia sessaràs, per ço  que reposen los bous e tos àzens, e que  
Ex 23,12 que reposen los bous e tos àzens, e  que †resesquen† los fills de ta serventa e 
Ex 23,13  palagrins o estrayns. 13 »Tot ço  que he dit a vós guordats, e no remembrets 
Ex 23,16  del mes, la primera de te obra  que senbraràs del camp. »E le festa qui és 
Ex 23,20  ab la let de sa mara. 20 »Vet  que yo tremet lo meu àngel que vage ab tu  
Ex 23,20  20 »Vet que yo tremet lo meu àngel  que vage ab tu e que’t guort en la via, e 
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Ex 23,20  lo meu àngel que vage ab tu e  que’t guort en la via, e que’t men en lo 
Ex 23,20  ab tu e que’t guort en la via, e  que’t men en lo loch que t’apella. 21  
Ex 23,20  en la via, e que’t men en lo loch  que t’apella. 21 Guarde ell e ou la sua  
Ex 23,22  ohiràs la veu de aquell e faràs ço  que he perlat, yo saré anemich de tos  
Ex 23,25  al Senyor, Déu vostre, per ço  que yo benaesca tos pans e tes aygües, e  
Ex 23,25  benaesca tos pans e tes aygües, e  que lleu la iniquitat d’enmig de tu. 26  
Ex 23,28  aveu e cananeu e hateu abans  que tu entres. 29 »No gitaré ells devant  
Ex 23,29  serà trestornade en dasert, per ço  que no crèsquan les bèsties contre tu; 30  
Ex 23,30  poch scamparé ells devant tu entrò  que muntipliquets e posseïsquats la terra. 
Ex 23,33  habitaran en la tua terra, per ço  que per ventura no’t fessen peccar en mi; 
Ex 24,3 tots a una veu: –Totes les paraules  que nostre Senyor ha perlades farem. 4 E  
Ex 24,7  poble, los quals digueren: –Tot ço  que ha perlat nostro Senyor ferem, e sarem 
Ex 24,8  obadiens. 8 E ell pres la sanch  que havia reservade e escampà-la sobre  
Ex 24,8  –Aquesta és la sanch del fermament  que fermà nostro Senyor ab vosaltres sobre 
Ex 24,12  de pedra e la ley e los manements  que escriví per ço que’ls ensenyas als  
Ex 24,12  e los manements que escriví per ço  que’ls ensenyas als fills de Ysrael. 13 E 
Ex 24,14  vells: –Esperats-vos ací entrò  que tornem a vós. E romendran ab vós Aron  
Ex 25,2 dient: 2 –Parla als fills de Ysrael  que aporten a mi les promícies de tots los 
Ex 25,3  3 E aquestes són les coses  que pendrà: dinés, aur e argent, e coure e 
Ex 25,9  tota senblance del tabernacle  que yo mostraré a tu e de tots los  
Ex 25,16  E posaràs en la arque lo testament  que yo daré a tu. 17 »E faràs una clauste  
Ex 25,20  e l’altre, a l’altre, 20 axí  que cascun llats de la claustra se reguart 
Ex 25,20  en l’escampament de lus ales, e  que cobren l’oratori, e la cara de cascun 
Ex 25,21  21 En la qual posaràs lo testament  que yo daré a tu ab la claustra, 22 e aquí 
Ex 25,22  del testament, totes les coses  que yo manaré a tu e als fills de Ysrael.  
Ex 25,27  or per un sien meses barres per ço  que puguen portar la taula. 28 E les  
Ex 25,33  les VI canes del canelobra, ço és,  que proceexen de la asta de aquell. 34 E  
Ex 25,35 [*] sots les II astes en III lochs,  que són ensemps VI, qui ixen de una asta  
Ex 25,37  aquelles sobre lo canelobre per ço  que inllumín sobre la part de sa cara. 38  
Ex 25,40  40 E guarde fes segons l’axemplar  que és a tu mostrat en lo munt. 26,Tit  
Ex 26,4  la sumitat de les cortines per ço  que hom les pugua ajustar ensemps. 5 En  
Ex 26,5  L anses, ço és, bagues, per ço  que hom pugua ajustar la una a l’altre. 6 
Ex 26,9 junyir-les-has de V en V, enaxí  que la VI sia doblegade e stiga en lo  
Ex 26,10 o bagues en la altra cortina per ço  que’s pugua a la altra ajustar [*]. 11 E  
Ex 26,11  se junyiran les anses o bagues, e  que sia feta una [*] de totes. 12 E açò  
Ex 26,12 sia feta una [*] de totes. 12 E açò  que sobre serà en les cortines que  
Ex 26,12  açò que sobre serà en les cortines  que cobriran en lo traginat, ço és, una  
Ex 26,12  en lo traginat, ço és, una cortina  que hy és més, cobriràs-na la part  
Ex 26,13  altra colze de la altre part, e ço  que sobrerà de les cortines de llongueza,  
Ex 26,17 de la taula haurà II tornets, enaxí  que una taula se pugua ajunyir ab la  
Ex 26,17  se pugua ajunyir ab la altre, e  que en aquesta manera se puguen ajunyir  
Ex 26,23  VI taules, 23 e IIs taules faràs  que sien ajuntes en l’angle del  
Ex 26,28 llats devers la plaga occidental 28  que’s meten per miganes taules demont  
Ex 26,30  lo tabernacla segons lo axemplar  que a tu fo mostrat en lo mont. 31 »E  
Ex 27,1 V colses de lonch e V d’ampla, axí  que sia quodrat, e haurà III colzes d’  
Ex 27,17  d’argent, e lurs pilars,  que són axí con a fonaments, seran d’  
Ex 27,19  eynes del tabernacle [*] e tot ço  que pertayn a la cort serà d’aram. 20 »E  
Ex 27,20  20 »E tu mane als fills de Ysrael  que aporten a tu oli de arbres de olives  
Ex 27,20  a tu oli de arbres de olives  que sia molt pur, fet en pique, per ço que 
Ex 27,20  sia molt pur, fet en pique, per ço  que de aquell crem [*] tostemps 21 en lo  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

757 
 

Ex 27,21  del testament, fora de la claustre  que és penyade sobra lo testament.  
Ex 27,21  ella Aron e sos fills, axí  que crem de vespres tro al matí devant  
Ex 28,1  de Ysrael, per esser sacerdots e  que servesquen a mi, axí com Aron e Nadap  
Ex 28,3  yo he umplit de spirit de saviesa,  que facen vestadures a Aron, en les quals  
Ex 28,4 mi. 4 »E aquests són los vestiments  que faran: hosen e efot, e pali e guonella 
Ex 28,4  ton frare, e a sos fills, per ço  que servèsquan a mi axí com a secerdots. 5 
Ex 28,7 juyens d’amdosos los estremps, axí  que tornen a un. 8 E la sua textura e tota 
Ex 28,22  llo hosen dues cadenes d’or pur  que s’ajusten ensemps, 23 e dos anells d’ 
Ex 28,25  en cascun llats sobre los musclos  que l’ephot rreguorda. 26 E faràs dos  
Ex 28,26  sumitat de l’hossen, sobra la ora  que apar de l’ephot en la ragió dels  
Ex 28,27  sobra abdues les espatlles desobra  que raguorden contra la fas de la juntura  
Ex 28,27 la fas de la juntura jusane, per ço  que puguen junyir sobre los musclos, 28 e  
Ex 28,28  sobra los musclos ab fil blau, axí  que sia feta e romangue la juntura entra  
Ex 28,28  entra ll’hossen e lo ephot, e vet  que no’s depertesquen. 29 E portarà Aron  
Ex 28,30  los juýs de doctrina e de varitat  que seran en lo pits de Aron con entrarà  
Ex 28,32 ell com a ora d’esberch [*] per ço  que no’s tranch leugerament. 33 E devall  
Ex 28,35  en l’ofici del ministra per ço  que sia oït son so com entrarà e axirà en  
Ex 28,38  tots temps en lo seu front per ço  que nostre Senyor sa tenga per paguat d’  
Ex 28,43  com sa acostaran a l’altar per ço  que aminéstran en lo santuari, per ço que  
Ex 28,43  aminéstran en lo santuari, per ço  que en iniquitat de la cosa no múyran.  
Ex 29,1  Capítol XXX 1 »Aquesta és la cosa  que faràs a ells: »Tu santificaràs a éls a 
Ex 29,2  e crespel en què no hage llevat,  que sia untat d’oli [*]; emperò tot açò  
Ex 29,9  en custuma del setgla. E aprés  que hauràs untades les mans de aquell, 10  
Ex 29,27  pits, e serà consegrat, e la cuxa  que depertist del moltó, 28 ab la qual és  
Ex 29,29 fills de aquell aprés d’ell per ço  que en aquella unten e consagren les mans  
Ex 29,30 lo tabernacla del testament, per ço  que aminéstran a mi en lo santuari. 31 »E  
Ex 29,33  del testament menyaran, 33 per ço  que sia agradabla lo sacrifici e qua  
Ex 29,35  són. 35 »Totes les coses  que he manades a tu, faràs sobra Aron e  
Ex 29,38  serà santificat. 38 »E açò és alò  que faràs en l’altar cascun dia  
Ex 29,40  de sèmola neta mesclade ab oli,  que hage masura IIIIª part de un sister, e 
Ex 29,41 e faràs la oferta, segons les coses  que havem dites, en odor de suavitat, 42  
Ex 29,44 altar, e a Aron ab sos fills per ço  que servèsquan a mi axí com a sacerdots.  
Ex 29,46  e seré Déu d’ells, 46 e sabran  que yo só lo Senyor Déu d’ells, qui  
Ex 29,46  a ells de terra de Agipta per ço  que estigués entre ells. Yo só lo Senyor  
Ex 30,2  I colze, e altra d’ampla, axí  que venga codrat, e haurà d’alt IIs  
Ex 30,4  lo sercla per cascun llats per ço  que per aquells sien meses barras ab què  
Ex 30,6  altar contra lo vel e lo cobriment  que penge davant l’arque del testament,  
Ex 30,6  del testament, devant la claustra  que reta testimoni com perlaré ab tu. 7 »E 
Ex 30,9  9 No posarets sobra aquell temiama  que hage altra composició, ne oferta ne  
Ex 30,9  composició, ne oferta ne holocaust  que hage altra tenprament. 10 E pregarà  
Ex 30,16  no aminvarà. 16 E tota la moneda  que hauràs dels perdonaments dels fills de 
Ex 30,16  tabernacla del testament, per ço  que sia covinensa devant nostre Senyor a  
Ex 30,20 se deuran ajustar a l’altar per ço  que ofiren en aquell temiama a nostra  
Ex 30,21  temiama a nostra Senyor, 21 per ço  que per ventura no múyran. E serà fur de  
Ex 30,28  bassí, e totes les universes coses  que pertanyen a lur coltivament. 29 E  
Ex 30,30  aquells en sacerdots per ço  que servèsquan a mi. 31 »E diràs als fills 
Ex 30,38  nostre Senyor, 38 e qualsevol homa  que ferà semblant odor per olre, perirà  
Ex 31,2  dix nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet  que yo apella per nom Beselxel, lo fill de 
Ex 31,4  de fabre, qualquequal cosa  que’s pugua fer, d’or o d’argent o d’  
Ex 31,6  Dan, ab cor de tota saviesa per ço  que fessen totes les coses que yo he  
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Ex 31,6  per ço que fessen totes les coses  que yo he manades a tu: 7 lo tebernacla de 
Ex 31,7  arque del testimoni e la claustra  que desobra ella és, e tots los vaxells  
Ex 31,10  Aron sacerdot e sos fills per ço  que servèsquan en lur ofici en les coses  
Ex 31,11  lo santuari. Totes aquestes coses  que yo mane a tu faran. 12 E parlà nostra  
Ex 31,13  e digues a ells: “Guordats-vos  que’l disapte meu colguats, cor senyal és 
Ex 31,13  en les vostres generacions, per ço  que sapiats que yo sóm Senyor qui  
Ex 31,13  generacions, per ço que sapiats  que yo sóm Senyor qui santifich a vós. 14  
Ex 32,1  Capítol XXXIII 1 E viu lo pobbla  que massa sa tardava Moysèn a devallar del 
Ex 32,8  8 e tost se són pertits de la via  que mostrist a ells, cor ells han fet a ci 
Ex 32,9  nostro Senyor a Moysèn: –Yo veig  que aquest pobla és de dura servitut. 10 E 
Ex 32,14  ’s nostre Senyor, e no féu lo mal  que havia perlat contra lo seu pobla. 15 E 
Ex 32,18  resposta de flaquesa, mas yo veig  que veu és de hòmens cantants. 19 E com sa 
Ex 32,20  peu del munt. 20 E pres lo vadell  que havien fet e cremà’l en foch e molch  
Ex 32,20 cremà’l en foch e molch-lo entrò  que fon ben manut, e scampà-lo sobra les 
Ex 32,21  –Què ha fet a tu aquest pobla,  que tu aportases sobra ell ten gran  
Ex 32,22  meu. Tu conexs bé aquest pobla,  que és aperallat a mal; 23 e diguéran a  
Ex 32,25  ’n aquest vadell. 25 E viu Moysèn  que lo pobla era despullat, per ço cor los 
Ex 32,29  fills o en vostres frares, per ço  que do a vós benadicció. 30 E en altra dia 
Ex 32,30  e veuré per ventura si poré acabar  que us perdó vostres peccats. 31 E ratornà 
Ex 32,31  prec-ta per aquest pobbla  que ha fet peccat contra tu, per ço com  
Ex 32,34  vé e digues en aquest pobla ço  que he dit a tu: Vet que lo meu àngel irà  
Ex 32,34  pobla ço que he dit a tu: Vet  que lo meu àngel irà devant tu, e yo en lo 
Ex 32,35 Senyor lo pobla per rahó del vadell  que féu Aron. 33,Tit Capítol XXXIIII 1 E  
Ex 33,1  de aquest lloch, tu e lo teu pobla  que traguist de terra de Agipta, en la  
Ex 33,1  de terra de Agipta, en la terra  que juré a Abram, Ysach e Jacob, dient: “A 
Ex 33,2  per guihador lo meu àngell per ço  que gite’n los cananeus e’ls amoreus e  
Ex 33,3  poble és de dura servitut, per ço  que per ventura no destrovís tu en la via. 
Ex 33,5  als fills de Ysrael. Digues-los  que lo pobla és de dura servitut. Una  
Ex 33,5 Ya ara depòs lo teu ornament per ço  que sàpia què face a tu. 6 E posaren los  
Ex 33,10  los universos servidors, e deyen  que colona de nuu estava devant lo  
Ex 33,12  Moysèn a nostre Senyor: –Tu manes  que yo amèn aquest pobla, e no fas a saber 
Ex 33,12  quals enviaràs ab mi. E tu diguist  que’ls ma faràs a saber per nom, e he  
Ex 33,13  tu, mostra a mi la tua faç per ço  que yo sàpia tu e trop gràcia devant tos  
Ex 33,16  poríam nós saber, yo ne ton pobla,  que haguéssem trobada gràcia devant tu, si 
Ex 33,16  devant tu, si no vas ab nós per ço  que’ns gloriagem desobra tots los pobles  
Ex 33,17  a Moysèn: –Yo faré la peraula  que tu has perlada, cor tu has trobade  
Ex 33,22  e tendré-ta la mia destra entrò  que trespàs, 23 e pendré la mia mà, e  
Ex 34,1  sobre les taules les peraules  que éran escrites en les taules que  
Ex 34,1  que éran escrites en les taules  que tranquest. 2 E està aperallat per lo  
Ex 34,2 E està aperallat per lo matí per ço  que puges mantinent en lo munt de Sinaý. E 
Ex 34,9 yo trop gràcia devant tu, prec-ta  que entres ara ab nós, cor aquest pobla és 
Ex 34,10  e devant tots yo faré senyals  que null temps no fóran vists sobre la  
Ex 34,10 la terra ne en negunes gens, per ço  que detriu lo pobla aquest enmig del qual  
Ex 34,11  són fahedor. 11 »Observa tot ço  que vuy he manat a tu, e yo mateix gitaré  
Ex 34,12  e los gebuseus. 12 E guarde’t  que null temps ab los habitadors de  
Ex 34,15  -t’hia algú d’ells per ço  que menyasses de les coses sacrificades,  
Ex 34,16  llurs filles a tos fills, e puys,  que aquells qui sarien fornicats no fessen 
Ex 34,19  de terra de Agipta. 19 »Tot ço  que obra vullva de llinatge masculí serà  
Ex 34,28  Senyor Moysèn XL dies e XL nits,  que no menyà pa ni bagué aygua, e escriví  
Ex 34,29  taules del testament, e no sabia  que resplendent fos la sua cara per ço cor 
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Ex 34,32  de Ysrael, als quals manà tot ço  que havia oït de Déu en lo munt de Sinaý.  
Ex 34,34 los fills de Ysrael totes les coses  que a ell éran manades, 35 cor con veien a 
Ex 35,1 dix a ells: –Aquestes són les coses  que mane nostro Senyor que fassats: 2 “VI  
Ex 35,1  les coses que mane nostro Senyor  que fassats: 2 “VI dies farets vostra  
Ex 35,4  de Ysrael: –Aqueste és la peraula  que mane nostre Senyor dient: 5 “Triats de 
Ex 35,10  e ll’ephot. 10 »E qualquequal  que sia savi venga e fasa so que nostre  
Ex 35,10  que sia savi venga e fasa so  que nostre Senyor ha manat, 11 ço és a  
Ex 35,21 promícies a nostre Senyor, a fer ço  que era obs al tabernaccla del testimoni  
Ex 35,21  del testimoni ne a tot ço  que era master ne nesseçari a lur  
Ex 35,29  llurs dons de què fessen la obra  que havia manada nostre Senyor per mà de  
Ex 35,30  Moysèn als fills de Ysrael: –Veus  que nostre Senyor ha apellat lo nom de  
Ex 35,33  e en obra de fusta. E tot ço  que pot esser trobat en farrer 34 ha donat 
Ex 35,35  car abdozos han la siència per ço  que fesen la obra brondade e tallade [*],  
Ex 35,35  lli, tixén e fayent tota obra nova  que atrobava. 36,Tit Capítol XXXVII 1 E  
Ex 36,1 quals Déu donà savieza e entaniment  que sabessen fer la obra de fferra,  
Ex 36,1  fer la obra de fferra, aquella  que en lo ús del santuari fos nessaçària,  
Ex 36,4  la qual cosa los maestres, vahent  que’ls dons muntiplicaven, venguéran 5 a  
Ex 36,5  e digueren: –Més ofer lo pobla  que no’ns és nesseçari. 6 E manà Moysèn  
Ex 36,6  ’ns és nesseçari. 6 E manà Moysèn  que fecen cridar per la host que ni hom ni 
Ex 36,6 Moysèn que fecen cridar per la host  que ni hom ni fembra no ofarís pus al  
Ex 36,6  pus al santuari. E axí fou sessat  que no ofarien pus a le obra, 7 cor ço que 
Ex 36,7  no ofarien pus a le obra, 7 cor ço  que era ofarit bastava e sobrebundava. 8 E 
Ex 36,12  en cascuna de elles, 12 [*] axí  que’s pogués junyir la una ab l’altra.  
Ex 36,13  l’altra. 13 E féu L anells d’or  que passecen per orde per les bagues de  
Ex 36,13  per les bagues de les cortines,  que havien cascuna L anses, e axí a cade  
Ex 36,13  ell féu L anells d’or per ço  que’s junyisen ensemps e que fessen un  
Ex 36,13 or per ço que’s junyisen ensemps e  que fessen un tabernaccla, e fou fet un  
Ex 36,17 les unes, e L en les altres, per ço  que ensemps sa poguessen ajunyir. 18 E féu 
Ex 36,18  d’aram per conguoyir la tenda e  que fos fet de totes les XI una. 19 E féu  
Ex 36,19  envermellides, e altra cubertor  que estigués demont aquestes de pells de  
Ex 36,22  en cascuna de les posts per ço  que’s junyís la una ab l’altra; e axí ho 
Ex 36,24  II a cascuna de les posts, per ço  que’s junyís una a cascun cantó, là on  
Ex 36,25  25 E de la bande del tabernacla  que romandrà vers tramuntana féu XX taules 
Ex 36,30  part per los angles, 30 per ço  que fosen VIII ensemps les taules e que  
Ex 36,30 que fosen VIII ensemps les taules e  que haguessen XVI colones de argent, II a  
Ex 36,31  barres de fust de sethim, V per ço  que contenguessen les taules de lha un  
Ex 37,14 angles a manera de IIII peus 14 [*]  que passàs per aquelles barres, per ço que 
Ex 37,14  passàs per aquelles barres, per ço  que hom la pogués portar. 15 E aquelles  
Ex 37,21 éran sots los canons per III lochs,  que fan ensemps VI canons qui partexen [*] 
Ex 37,27  la corona per cascun llats, per ço  que passacen perxes per ells e que  
Ex 37,27  ço que passacen perxes per ells e  que poguecen l’altar portar. 28 E les  
Ex 38,21  del tabernaccla del testimoni,  que nombrats són segons lo manement de  
Ex 38,30  de l’aram e ab tots los vaxells  que pertanyen a son ús, 31 [*] ab les  
Ex 39,3  color vermella e entra lli, per ço  que fessen obra brodade e’n poguessen  
Ex 39,19  los II anells de l’hossen, axí  que l’hossen no’s podia moura. E fou fet 
Ex 39,21  lo mig, e havia orla entorn per ço  que no s’esquinsàs. 22 E faéran sobre los 
Ex 39,23 tortís, 23 e cascavells de or munde  que posaren entra les magranes en l’  
Ex 39,31 e faéran los fills de Ysrael tot ço  que havia manat nostre Senyor a Moysèn. 32 
Ex 39,42 Aron e per sos fills. 42 Cor tot ço  que manà nostre Senyor a Moysèn axí ho  
Ex 39,43  43 E Moysèn banaý a ells con viu  que totes aquestes coses éran acabades axí 
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Ex 40,4  sobra aquella totes aquelles coses  que’t són manades. E lo canalobra astarà  
Ex 40,9  ab los seus vaxells per ço  que sien santifiquats, 10 e l’altar de l’ 
Ex 40,11 totes les coses consagrades, per ço  que sien sants dels sants. 12 »E acostaràs 
Ex 40,13  les santes vestadures per ço  que aministren a mi, e la unció de aquells 
Ex 40,14  14 E féu Moysèn totes les coses  que li manà nostra Senyor. 15 E fo en lo  
Ex 40,19  penyà devant aquella lo vel per ço  que pogués oir la visió de Déu. 20 E posà  
Ex 40,31  fonch portat en la tenda. E aprés  que totes aquestes coses foren complides,  
Lv 1,3  tabernacla del testimoni, per ço  que plàcia ell a nostre Senyor; 4 e posarà 
Lv 1,8  debans conponides, 8 e los [*]  que són tallats seran demunt ordonats,  
Lv 1,12  e pòsan-ho sobra llenya en guisa  que ho crem lo foch; 13 emperò los budells 
Lv 1,15 l’altar, e torcen-li al coll axí  que sia trencat lo cuyr, e lléxan decórrer 
Lv 2,3  odor a nostre Senyor. 3 E ço  que’n romandrà del sacrifici serà de Aron 
Lv 2,8  de sèmola e de oli. 8 »Pendràs ço  que oferràs a nostre Senyor e lliurar-ho 
Lv 2,11  Senyor. 11 »Totes les ofertes  que seran ofertes a nostre Senyor sien  
Lv 2,11  Senyor sien meyns de llevat, axí  que no hy hage res de llevat ni de mel en  
Lv 2,11  hage res de llevat ni de mel en ço  que sacrificareu a nostre Senyor. 12 Les  
Lv 2,13  del teu Déu del teu sacrifici  que en tota oferta no ofires sal. 14 »Si  
Lv 3,1  lur do, axí com de bous, aquell  que sacrificarà, sia mascla o sia fembra,  
Lv 3,10  os, 10 ab los ronyons e ab lo grex  que cobre lo ventra, e encara sobra los  
Lv 4,2  de sacrifici e de tots manements  que’l Senyor ha manat que no’s facen  
Lv 4,2  manements que’l Senyor ha manat  que no’s facen farà qualsevolrà: 3 »E [*] 
Lv 4,3  offerrà per son peccat I vadell  que sia net al Senyor. 4 E aquell aportarà 
Lv 4,13 sa ignorave per ignorància faent ço  que és contre lo manament de nostre  
Lv 4,22  príncep contre un hom més de açò  que nostre Senyor veda per ignorància, 23  
Lv 4,23  Senyor, un cabrit de les cabres  que sia net, 24 e posa la sua mà sobra lo  
Lv 4,26  e praguarà per ell per ço  que lo seu peccat sia perdonat. 27 »E si  
Lv 4,27  del poble de la terra, ço és,  que face qualque que nostre Senyor vet en  
Lv 4,27  la terra, ço és, que face qualque  que nostre Senyor vet en la llig e puxs  
Lv 4,27 nostre Senyor vet en la llig e puxs  que se’n llex 28 e que conegua son  
Lv 4,28  la llig e puxs que se’n llex 28 e  que conegua son peccat, ofira una cabra  
Lv 4,32  a sacrificar per peccat, la ovella  que aportarà sia nàdea, 33 e pos la mà  
Lv 5,1  veu de sagrament e serà testimoni  que ell ho oý o hu viu o hu fou consent,  
Lv 5,2  toquarà alguna cosa no nèdea, sia  que sia morta per alguna bèstia o que sia  
Lv 5,2  que sia morta per alguna bèstia o  que sia morta per si matexa o per alguna  
Lv 5,3  l’home segons totes les sutzures  que ensutzar solen e li serà oblidat e  
Lv 5,8  lo cap de la part de la serviu axí  que li paregua lo coll enaxí que no li sia 
Lv 5,8  axí que li paregua lo coll enaxí  que no li sia esquinsat, 9 e puys sia  
Lv 5,9 aquell les parets de l’altar, e ço  que de la sanch de aquell romandrà face  
Lv 5,11  a ell. 11 »E si no basta son poder  que ofira II tortres o dos polls de  
Lv 5,16  lo pes del santuari, 16 e de açò  que aportarà sa restituesca lo dan, e puys 
Lv 5,17  ignorància e ferà una de les coses  que nostre Senyor veda en la llig, e  
Lv 6,2 negarà a son proïsma alguna comanda  que li serà feta en fe, e ell l’haurà  
Lv 6,5 totes coses pensades reta, 5 tot ço  que per enguan volia retenir,  
Lv 6,7  e perdó a aquell per cascuna cosa  que peccà. Capítol VI 8 E parlà lo Senyor  
Lv 6,10 sobre sa carn, e pendrà les sendres  que farà lo foch e posarà aquelles prop de 
Lv 6,13  13 Aquest és lo foch perdurabla  que null temps no deu defallir en l’  
Lv 6,14  lley del sacrifici e dels prasens  que dèvan ofarir los fills de Aron devant  
Lv 6,30 dels sants és, 30 e tota la oferena  que’s deguoll per peccat de la qual se  
Lv 7,9  qui serà cuyt en forn e tot ço  que serà cuyt en casola o en paella, serà  
Lv 7,10  sacerdot qui ho ofer; 10 vulle’s  que sia ab oli untat o mesclat o sia seque 
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Lv 7,11  ofarena de les coses pasificabbles  que oféran al Senyor. 12 »E si la oferena  
Lv 7,19 la carn qui toquarà en nenguna cosa  que sia inmunda no sia menyada, mas sia  
Lv 7,19  mas sia cremade a foch, e ço  que serà net sia menyat d’ella. 20 E  
Lv 7,20  de la oferta dels pasificaments  que és oferta al Senyor, perirà de son  
Lv 7,35  sacrificis del Senyor en lo dia  que Moysèn ordonà a ells en ofici de  
Lv 7,36  a ells en ofici de prevera, 36  que manà a ells lo Senyor donar als fills  
Lv 7,38 de Sinaý con manà als [*] de Ysrael  que ofarisen llurs oblacions al Senyor en  
Lv 8,5  5 e dix: –Aquesta és la paraula  que nostre Senyor manà fer. 6 E mantinent  
Lv 8,24  e pres de la sanch de l’ariet  que havia degollat, e toquà’ls en lo  
Lv 8,30  l’ungüent de untadura e la sanch  que sobre l’altar havia scampada, e gità  
Lv 8,32  sos fills menyaran ells.” 32 E açò  que romandrà de la carn e dels pans, sia  
Lv 8,33  no axirets VII dies, entrò al dia  que sia complit lo temps de la vostra  
Lv 8,34 en aquests presents fets és, per ço  que complats vostro sacrifici. 35 De dia e 
Lv 9,5 Déu.” 5 E aportaren totes les coses  que manà Moysèn a la porta del tabernacla, 
Lv 9,6  dix Moysèn: –Aqueste és la paraula  que manà nostre Senyor: farets e aparrà a  
Lv 9,24  en tota la multitud. 24 E veus  que foch axí de Déu e devorà lo holocaust  
Lv 10,3  3 E dix Moysèn a Aron: –Açò és açò  que parlà nostre Senyor: Yo seré  
Lv 10,6  vostres vestedures per ço  que per ventura no muyrats, per ço que  
Lv 10,6  que per ventura no muyrats, per ço  que sobre tota la coŀlació no isqua  
Lv 10,6  Yrael ploraran sobre lo cremament  que cremà Déu; 7 mas vós no axirets fora  
Lv 10,7  és sobre vós. E ells feren tot ço  que manà Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9  
Lv 10,9  8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot vi és  que pot enbriaguar; per ço que no’n  
Lv 10,9  vi és que pot enbriaguar; per ço  que no’n beuràs tu ne tos fills com  
Lv 10,10  les vostres generacions, 10 per ço  que hajats sciència de triar entra sant e  
Lv 10,11  fills de Ysrael tots los meus fus  que ha parlat Déu a ells per mà de Moysèn  
Lv 10,12  Eleatzar e a Ytamar, fills d’ell,  que li éran romasos: –Prenets lo sacrifici 
Lv 10,12 éran romasos: –Prenets lo sacrifici  que romàs de la oferta de nostre Senyor e  
Lv 10,15  dels fills de Ysrael, 15 enaxí  que la cama, lo pits e lo sèu qui crema en 
Lv 10,17  sant dels sants és, [*] dat a vós  que portets multitud de iniquitat e que  
Lv 10,17 que portets multitud de iniquitat e  que preguets per aquella davant nostre  
Lv 11,2  fills de Ysrael: »Guordats tot ço  que he escrit per ço que sia vostra Déu.  
Lv 11,2  tot ço que he escrit per ço  que sia vostra Déu. Aquests són los  
Lv 11,2 vostra Déu. Aquests són los animals  que menyarets de tots los animals de la  
Lv 11,3  aquell qui ha depertida la ungla e  que remuch menyarets. 4 E qualquequal  
Lv 11,9  nèdees són a vós. 9 »Aquestes [*]  que’s nodrexen en aygües e són llegudes a 
Lv 11,13 vós. 13 »E aquestes són de les aves  que no devets menyar, esquivadores són a  
Lv 11,23  hagen IIII peus, sinó aquestes  que havem dites, llunyades sien de vós. 24 
Lv 11,25  25 E si serà nesseçària cosa  que algú port de aquelles mortes, llevarà  
Lv 11,26  tro al sol post. 26 »Tot animal  que hage ungla fesa mas no serà departida  
Lv 11,32  vespra. 32 »E qui caurà sobre ells  que sien morts serà ensutzat, axí vaxell  
Lv 11,32  o pels o salici o en qualque cosa  que’s fa obra, sia tingude en aygua, com  
Lv 11,34 esser trenquat. 34 Tots los menyars  que menyarets, si serà gitada aygua demunt 
Lv 11,34  ells seran no nèdeus, e tota cosa  que beurets llíquida de tots los vaxells  
Lv 11,35  inmunda en caure de sobre, vulles  que sia forn, vulles que sien ferres de  
Lv 11,35  sobre, vulles que sia forn, vulles  que sien ferres de III peus, sia destrovit 
Lv 11,41  entrò al vespra. 41 »E tot ço  que grepona sobra la terra sia abominable  
Lv 11,44  ànimes en totes les reptílies  que’s moven en terra, 45 car yo sóm lo  
Lv 11,45  a vós de terra de Agipta per ço  que fos a vós en Senyor. Sants serets, cor 
Lv 11,46  e de totes ànimas vivents  que’s moven en aygua e graponen en terra, 
Lv 11,47  e graponen en terra, 47 per ço  que sapiats e conaguats les difarènsies  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

762 
 

Lv 11,47  difarènsies del mon e lo no mon e  que sapiats què devets menyar e què devets 
Lv 12,4 santa ni entra en lo sentuari entrò  que sien complits los dies de la sua  
Lv 12,8  o fembra. 8 E si no serà son poder  que pugua ofarir un anyell, prengua II  
Lv 13,5  en lo VII dia, e si veurà  que la llebra no serà cresqude ne mudada,  
Lv 13,7  cor nèdeu és. 7 »E si aprés  que’l prevera l’haurà vist [*] la llepra 
Lv 13,13  del prevera, 13 e veurà lo prevera  que la llepra li cobre tota la carn sua,  
Lv 13,21 la úlcera. 21 E si veurà lo prevera  que no haurà en ella cabel blanch, e ella  
Lv 13,24  l’home és munda. 24 »Carn e cotne  que foch hage cremada e la senadura serà  
Lv 13,26  ni la plaga no serà pus pregon  que’ll cuyr ni la carn romanent, aquella  
Lv 13,30  vage al secerdot ell. 30 E si veu  que sia pregon més avall del cuyr e en ell 
Lv 13,32 en lo dia VIIè jutge’l, e si veurà  que no sia esclatada e los cabels seran en 
Lv 13,34  34 e si en lo VIIè dia veurà  que la plaga estiga en son lloch ne no  
Lv 13,34 en son lloch ne no serà pus pregona  que la carn romanent, mundarà aquell, e  
Lv 13,37 los cabels negres, porà hom conèxer  que l’hom és sanat e porà pronunciar que  
Lv 13,37  l’hom és sanat e porà pronunciar  que l’hom és nèdeeu. 38 »Homa o fembra en 
Lv 13,39  aquells lo secerdot; e si veurà  que la blanquor pendrà en color  
Lv 13,39  pendrà en color sotsescura, sàpia  que no és llepra mas màcula color blanque  
Lv 13,43  veurà lo secerdot, comdapne-lo  que és dupta de llepra que és nada en la  
Lv 13,43  -lo que és dupta de llepra  que és nada en la calva. 44 »E qualque  
Lv 13,45 e irá ab lo cap nuu, e la vestadura  que porterà serà contexta ab lo caperó  
Lv 13,47  47 »Vesteduras de llane o de lli  que llebrós haurà, 48 en stam o sots  
Lv 13,51  serà jutgat lo vestiment e tot ço  que serà atrobat, 52 e per amor de açò sia 
Lv 13,53  a flama de foch. 53 E si veurà  que ella no sia esclatada, 54 man que sien 
Lv 13,54  que ella no sia esclatada, 54 man  que sien llevades, e si no’n pot anar,  
Lv 13,55  55 E com veurà la faç de aquell  que no serà mudade ni raversa ni la llepra 
Lv 13,56  cremada a foch [*]. 56 E si depuys  que la vestadura serà llevada altra vegade 
Lv 13,57  vegade [*]; 57 e [*] veurà hom  que en les primeres taques aparrà la  
Lv 14,3 la posada, e com atrobarà la llepra  que serà mundada, 4 man aquell que serà  
Lv 14,4  que serà mundada, 4 man aquell  que serà purificat que ofira per si II  
Lv 14,4  4 man aquell que serà purificat  que ofira per si II pardals vius los quals 
Lv 14,7  qui és mundat VII vegades per ço  que dret sia porgat, e puixs llex anar lo  
Lv 14,7  e puixs llex anar lo pardal viu  que se’n vol al camp. 8 »E com l’homa  
Lv 14,10  III deenes de sèmola en sacrifici,  que sia mesclada ab oli [*]. 11 E com lo  
Lv 14,14  prevera de la sanch del sacrifici  que és deguollat per la colpa, e posar-  
Lv 14,14 estrem de la orella dreta de aquell  que deu esser mundat, e sobre lo polze de  
Lv 14,17  contre lo Senyor Déu, 17 e l’oli  que romandrà en la mà buydarà sobre l’  
Lv 14,21 »E si serà pobre e no porà haver ço  que dit és, hage un anyell per la colpa e  
Lv 14,21  anyell per la colpa e ofir per ço  que prech per ell lo sacerdot, e la Xª  
Lv 14,35  plaga de llebrozia és vist a mi  que sia en la mia casa.” 36 Lo prevera  
Lv 14,36 mia casa.” 36 Lo prevera mana a ell  que denetg totes les universes coses de la 
Lv 14,36  coses de la sua casa abans  que ell entra en aquella e que veja si  
Lv 14,36  abans que ell entra en aquella e  que veja si alguna llepra serà en aquella, 
Lv 14,36  llepra serà en aquella, per ço  que tota no sia feta inmunda de la cosa  
Lv 14,36  entra lo prevera en la casa per ço  que conega la llepra. 37 E con veurà en  
Lv 14,43  la terra de la casa. 43 E si aprés  que les pedres ne seran ramogudes e les  
Lv 14,44  com lo secerdot hi entrarà e veurà  que la llepra hi serà ratornada e per les  
Lv 14,48  llepra departida de la casa, aprés  que la haurà axelbada, purificarà aquella  
Lv 15,3  n’és, e en cascun ramenbrament  que hom toch la carn de aquell qui  
Lv 15,11  tot hom qui toquaran aquests abans  que sien llevats ab les mans, llevarà la  
Lv 15,12  al vespra. 12 E vaxell de terra  que ell hage toquat sia trenquat, e si és  
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Lv 15,31  »E mostrarets als fills de Ysrael  que’s guorden de llegeza e que no muyren  
Lv 15,31  Ysrael que’s guorden de llegeza e  que no muyren en llurs llegeses com  
Lv 15,31  com ensutzaran lo meu tabernacla  que és entre ells. 32 Aquesta é la lley de 
Lv 15,33  jaure ab fembra, 33 e de aquelles  que han de llur temps e qui soféran flux  
Lv 16,2  e dix: –Parla a Aron ton frare  que no entra null temps en lo santuari qui 
Lv 16,2  cuberta qui cobre la arqua, per ço  que no muyra, cor yo aparaguí sobre la  
Lv 16,3  ab açò vendrà Aron en la santadat,  que oferrà I tor per peccat e un moltó en  
Lv 16,4  de lli e bragues de lli per ço  que sel ses verguonyes, e sinya encare  
Lv 16,13 sobre lo foch les coses odorans axí  que la neula e la vapor de aquells cobra  
Lv 16,13  vapor de aquells cobra la cuberta  que és sobre lo testament per ço que no  
Lv 16,13  que és sobre lo testament per ço  que no muyra. 14 E prenga de la sanch del  
Lv 16,17  no sia en lo santuari [*] per ço  que prech si e per la casa sua [*]. 18 [*] 
Lv 16,20  dels fills de Ysrael. 20 »E aprés  que haurà mundat lo santuari e lo  
Lv 16,23  testimoni, e poserà les vestedures  que primerament portava com intrà en lo  
Lv 16,27  albergada. 27 E lo tor e lo cabrit  que seran deguollats per peccat, dels  
Lv 16,32  lo qual haurà untade le mà per ço  que servesqua axí com a secerdot per son  
Lv 16,34  fur llegítim e perdurabbla per ço  que aorets per los fills de Ysrael e per  
Lv 17,2  a ells: Aquesta és la peraula  que manà Déu dient: 3 »Qualquequal home  
Lv 17,3  home dels fills de Ysrael  que alcia bou o ovella o cabra, en la  
Lv 17,5  quals auciuran en lo camp per ço  que sia santificat Déu devant a le porta  
Lv 17,9  a le porta del tabernaccla per ço  que ofira a Déu, l’homa aquell serà  
Lv 17,14 tota carn en la sanch és, quisvulla  que mengerà aquella morrà. 15 »L’ànima  
Lv 18,5  5 »Guordau les mies leys e juýs  que faent l’hom viurà en elles. Yo sóm lo 
Lv 18,13  de ta mara no la descobriràs,  que carn de te mara és. 14 »La verguonya  
Lv 18,14  ne t’acostaràs a se muller,  que senguinitat ab tu és conjunta. 15 »La  
Lv 18,21 tua sament, fill o filla no donaràs  que servesque a ýdola de Maloch, ni  
Lv 18,25  qual yo los lurs peccats vesitaré,  que vomita los seus habitadors. 26  
Lv 18,27  faeren los conredós de la terra  que foren devant vosaltres e ensutzaren  
Lv 18,28  aquella. 28 Guordau, donchs,  que a vosaltres en senblant manera no  
Lv 18,30  meus manaments. No vullau fer ço  que féran aquells qui foren devant  
Lv 19,6  perquè sia piadós, 6 aquell dia  que serà sacrificada mengereu aquella, e  
Lv 19,15  Yo sóm lo Senyor. 15 »No faràs ço  que malvestat és ni jutgeràs injustament.  
Lv 19,20 la fembra ab perticipació de sanch,  que sia esclava, encara que sia nobla  
Lv 19,20  de sanch, que sia esclava, encara  que sia nobla enperò ab preu no rehamuda  
Lv 19,25  fruyts ajustant los poms e fruyts  que aporten. Yo sóm lo Senyor Déu vostre.  
Lv 19,31  ni dels ýdolas res no enserqueu,  que no siau poŀluats. Yo són lo Senyor Déu 
Lv 20,13  famanil, cadescú ha fet coses  que no són de parlar: de mort múyran; la  
Lv 20,22 lleys e juýs e feu aquelles per tal  que a vosaltres la terra no us vomite en  
Lv 20,25  coses qui’s moven en la terra  que a vosaltres he mostrat de esser  
Lv 21,8  prasenta. Sia, donchs, sant,  que yo sant só [*] qui santifique a  
Lv 21,23  23 axí dementra és la hora  que dintre lo vel no entra ni s’acost a  
Lv 21,24  seus e a tot Ysrael totes coses  que a ell éran estades manades. 22,Tit  
Lv 22,2  2 –Parla a Aron e als fills d’él  que’s guarden de aquelles coses qui són  
Lv 22,2  lo nom dels santifiquats a mi  que ells presenten. Yo són lo Senyor. 3  
Lv 22,3  vostre generació en aquelles coses  que santifiquades són e que prasenten los  
Lv 22,3  coses que santifiquades són e  que prasenten los fills de Ysrael al  
Lv 22,4  4 »Homa de la sament de Aron  que serà llebrós o malalt per flux de  
Lv 22,4  no mengerà de aquelles coses  que santifiquades són a mi entrò a tant  
Lv 22,4 santifiquades són a mi entrò a tant  que sia guorit. Qui toquarà inmunda sobra  
Lv 22,9  9 »Guordaran los meus manaments  que no’s sotmeten a peccat perquè no  
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Lv 22,11  de aquelles coses; 11 mas aquell  que lo sacerdot comprarà e lo qui serà  
Lv 22,12  donade per muller, de les coses  que santificades són no mangerà ni tanpoch 
Lv 22,14 hy la sinquena part ab aquella cosa  que mengerà, e donar-ho-ha al sacerdot 
Lv 22,15  santificades dels fills de Ysrael  que prasenten al Senyor, 16 que per  
Lv 22,16  Ysrael que prasenten al Senyor, 16  que per ventura no sostenguen la malvestat 
Lv 22,21  ovelles, sens màcula la presentarà  que acceptable sia; nenguna màcula no serà 
Lv 22,25  pans al Déu vostro ni nenguna cosa  que donar volrà, car corrupte és e  
Lv 23,12  aquell. 12 E en aquell dia  que la guarba és santificada, serà tellat  
Lv 23,14  no mengereu de les messes fins  que la presentareu al Déu vostre. Manement 
Lv 23,22  e habitasions vostres. 22 »E aprés  que haureu saguades les messes de vostra  
Lv 23,38 sacrificis e ofarenes, 38 menys del  que presentar soleu lo dia del disapta, e  
Lv 23,43  les cabanes, 43 perquè sàpien los  que vendran aprés de vosaltres que en  
Lv 23,43  los que vendran aprés de vosaltres  que en cabanes fiu habitar los fills de  
Lv 24,2  dient: 2 –Mane als fills de Ysrael  que aporten a tu oli de olives molt pur e  
Lv 24,5 sèmola e couràs de aquella XII pans  que cadescú haurà II delmes, 6 dels quals  
Lv 24,10  dret per a tots temps. 10 »E veus  que axit és un fill de una dona de Ysrael  
Lv 24,10  és un fill de una dona de Ysrael  que engendrat havia de un hom agipcià  
Lv 24,12  12 E matéran aquell en prasó fins  que conaguessen què manava lo Senyor. 13  
Lv 24,16  tota la moltitut del poble; vulla  que sia ciutadà o sia pelagrí que  
Lv 24,16 vulla que sia ciutadà o sia pelagrí  que blestomerà lo nom del Senyor, de mort  
Lv 24,22  juý sia entra vosaltres, vulles  que sia palagrí o de son proïsma qui haurà 
Lv 25,5 la vinya no la podaràs; 5 les coses  que per si brota la terra no les culliràs, 
Lv 25,7 7 a les bísties e bestiar les coses  que nexen daran pastura. 8 »Comteràs de  
Lv 25,11 voluntàriament en lo camp les coses  que hy nexeran, e les promeyes de la  
Lv 25,22  fins al novèn ayn; entrò a tant  que les coses novelles nasquen, mengereu  
Lv 25,27  seran comtats los fruyts del temps  que venut ho haurà, e ço que restant serà  
Lv 25,27  del temps que venut ho haurà, e ço  que restant serà retrà-hu al comprador,  
Lv 25,28  per rembra, haurà lo comprador ço  que haurà comprat fins a l’any del  
Lv 25,31  31 E si en la vila serà la casa  que no ha muralla, per dret de camps serà  
Lv 25,31  per dret de camps serà venuda,  que si abans remuda no serà, en lo gibileu 
Lv 25,32  32 »Les cases dels llivítichs  que en la ciutat són, tostemps se poden  
Lv 25,36  36 no prengues uzura d’ell ni pus  que no has donat. Tem lo teu Déu, perquè  
Lv 25,44  sien a vosaltres de les nasions  que entorn de vosaltres són 45 e dels  
Lv 25,50  porà 50 llevant del preu lo temps  que ha a pasar fins l’ayn del jubileu, e  
Lv 25,51  51 e si més muntarà los anys  que romanen fins l’ayn jubileu, segons lo 
Lv 25,53  dels ayns al comprador. 53 Los  que abans serví ab lo lloguer ne  
Lv 26,3  los meus manements caminareu e ço  que us man observareu e fareu aquells,  
Lv 26,15  mies leys e los meus juýs avilareu  que no façau les coses que manades són per 
Lv 26,15  avilareu que no façau les coses  que manades són per mi, e anullareu lo meu 
Lv 26,16 he lleugerament en fratura e ardor,  que consagesca los vostros ulls e desseque 
Lv 26,16  debades sembrareu la sament,  que per los anemichs serà devorada; 17  
Lv 26,22  en vosaltres bísties dels camps  que destrovèsquan a vosaltres e a vostres  
Lv 26,26 les mans dels contraris, 26 e aprés  que hauré trenquat lo bastó de vòstron pa, 
Lv 26,26  lo bastó de vòstron pa, axí  que X dones quoguessen en un forn los pans 
Lv 26,29 plagues per vostres peccats, 29 axí  que mengeu les carns de vostres fills e de 
Lv 26,31  mia ànima vos abominarà 31 en tant  que les vostres ciutats ratornen en  
Lv 26,36  habitàveu en aquella. 36 »E los  que de vosaltres romandran donaran pahor  
Lv 26,40  e seus seran aflagits, 40 entrò  que’s peniden de llurs malvestats e de  
Lv 26,41 en la terra batallívol entrò a tant  que’s don verguonya la ignosenta pensa  
Lv 26,42  -m’he de la amistansa e pacte  que fermí ab Jacob e Isach e de Abram, de  
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Lv 26,44  perquè de tot sien destroÿts e  que fos trenquat lo meu pacte ab ells, car 
Lv 27,8  e tant com aquell estimerà e veurà  que ell pot donar, tant donarà. 9 »E l’  
Lv 27,10  10 e mudar no’s porà per millor  que lo mal ni piyor que lo bo, la qual  
Lv 27,10 porà per millor que lo mal ni piyor  que lo bo, la qual cosa si’s muderà en  
Lv 27,10 la qual cosa si’s muderà en aquell  que mundat és, santificat serà al Senyor.  
Lv 27,14 si és bona o mala, e segons lo preu  que per ell serà estimat serà venuda, 15 e 
Lv 27,18 sacerdot la picúnia segons los ayns  que restats són al compte fins al jubileu, 
Lv 27,19 cosa si volrà rembra aquell lo camp  que havia promès, afagir-hi-ha la  
Lv 27,25  estimació dels sicles del santuari  que serà posada, lo sicla val XX malles.  
Lv 27,26  val XX malles. 26 »Los primogènits  que al Senyor pertanyen nengú no’ls pot  
Lv 27,28 se vulla sia estimat. 28 »Tota cosa  que al Senyor serà santificada, are sia  
Lv 27,32  dels bous e de ovelles e de cabra  que sots la verga de pastor passen, tot  
Lv 27,33 serà mudat; e si algú lo muderà, so  que mudat serà [*] serà santifiquat al  
Lv 27,34 ramut. 34 Aquests són los manaments  que ha manat lo Senyor a Moysèn e als  
Ex 1,18  féu-les-sa venir e dix: –Per  què és açò que no volets fer ço que jo us  
Ex 2,4 estech sa germane de luyn per saber  què seria fet d’ell. 5 E veus [*]  
Ex 2,13  en aquell qui havia lo tort: –Per  què fers ton proÿsma? 14 E aquell respòs:  
Ex 2,18  Ragel, para lur, ell los dix: –Per  què us sou cuytades axí de venir a mi? 19  
Ex 2,20  los dix: –Aon és aquell homa? Per  què’l llexàs? Apallats-lo per ço que  
Ex 3,3 iré e veuré aquesta gran visió, per  què no crema la romaguera.» 4 E viu nostre 
Ex 3,5  de tos peus, com lo loch en  què astàs terra santa és. 6 E dix: –Yo sóm 
Ex 3,13  a mi: “Com és lo nom de aquell?”,  què diré a ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo  
Ex 4,12 en la tua bocha, e ensenyar-t’he  què perlaràs. 13 E aquell dix: –Prec-ta, 
Ex 4,15 e en la sua, e mostraré a vosaltres  què devets fer. 16 Aquell parlarà per tu  
Ex 5,4 E dix a ells lo rey de Agipta: –Per  què Moysèn e Aron sou curosos del poble e  
Ex 5,15  e cridaren a Farahó dient: –Per  què fas açò contra nós, qui som tos serfs? 
Ex 5,22 a nostro Senyor e dix: –Senyor, per  què has opramut lo teu poble, ne per què  
Ex 5,22  has opramut lo teu poble, ne per  què has tramès mi? 23 Cor per ço com yo  
Ex 6,1  1 E dix Déu a Moysès: –Are veuràs  què faré a Farahó, car ab mà fort m’  
Ex 7,17  l’has volgut oir. 17 E per ço vet  què diu nostre Senyor: En açò entanes que  
Ex 10,7  diguéran los serfs de Farahó: –Per  què sofarim nós açò? Llexem anar los  
Ex 10,10  anar vós e vostres infans? ¿Per  què havets dupta, ne per què pensats mal?  
Ex 10,10  ¿Per què havets dupta, ne per  què pensats mal? 11 No serà fet axí, mas  
Ex 10,23 frare ne’s podia moura del loch en  què era; mas en tots los lochs hon  
Ex 10,26 Senyor Déu nostre, car nós no sebem  què degam sacrificar entrò que’l loch  
Ex 12,30  Agipte, car no era nenguna casa en  què no hagués mort. 31 E cridà Farahó  
Ex 14,5 lo poble, e dix: –Què volen fer, ne  què havem fet? Per què llexàrem lo poble  
Ex 14,5  volen fer, ne què havem fet? Per  què llexàrem lo poble de Ysrael que no  
Ex 14,11  en lo desert, per morir? ¿Per  què has volgut fer açò, que’ns traguesses 
Ex 14,15  15 E dix Déu ha Moysèn: –De  què’t clames a mi? Parle als fills de  
Ex 16,3  e menyàvem pa en sadollament. Per  què has menats nós en aquest desert, per  
Ex 16,15  dir: «Què és açò?», cor no sabien  què s’era. Dix-los Moysèn: –Aquest és  
Ex 16,36  terra de Canahan. 36 E lo almut ab  què mesuraven la magne era la Xª part de  
Ex 17,2  lo poble ab Moysèn [*]. [*] –Per  què pledejats contre mi, e per què temtats 
Ex 17,2 –Per què pledejats contre mi, e per  què temtats Déu? 3 E sedeyà aquí lo poble  
Ex 17,3  contre Muysèn dient: –Per  què fahist-nos axir de Agipte? ¿Per ço  
Ex 18,14  és açò que tu fas al poble? Per  què seus tu tot sol e al poble està devant 
Ex 18,22  tostemps, e les coses mayors a  què no poran dar consell recomteran a tu,  
Ex 20,21  e Moysèn se acostà a le calige en  què era Déu. 22 E dix Déu a Moysèn: –Açò  
Ex 22,3  aquell qui farà lo furt e no ha de  què ho reta, ell deu esser venut. 4 E si  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

766 
 

Ex 22,27  la carn de aquell, e no ha alra en  què’s dorme; e si’s clamave a mi yo  
Ex 26,6 altre. 6 E faràs L guanxos d’or ab  què junyiràs les cortines cade una a sa  
Ex 26,37  llurs caps d’or, e les colones en  què siuran seran de aram. 27,Tit Capítol  
Ex 29,2  nàdeus, 2 e pa alís e crespel en  què no hage llevat, que sia untat d’oli  
Ex 29,29  29 »E les vesteduras santes de  què usarà Aron, hauran los fills de aquell 
Ex 30,4  per aquells sien meses barras ab  què sie aportat l’altar. 5 E aquelles  
Ex 32,1 tragué de terra de Agipta, no sabem  què li és esdavengut. 2 E dix-los Aron:  
Ex 32,11  nostre Senyor son Déu dient: –Per  què, Senyor, se irexerà la tua ira contra  
Ex 32,13  del cel, e la terra aquella de  què parlé daré a la tua sament, e  
Ex 32,23  aduig de terra de Agipta, no sabem  què li és sdevengut.” 24 Als quals yo dix: 
Ex 33,5  lo teu ornament per ço que sàpia  què face a tu. 6 E posaren los fills de  
Ex 35,29 pensa devota ofariren llurs dons de  què fessen la obra que havia manada nostre 
Ex 36,38 or, e llurs fonaments, ço és, so en  què ells estaven, qui era fiquat en terra, 
Lv 10,17  ffills de Aron, e dix: 17 –Per  què no menyats lo sacrifici fet per peccat 
Lv 11,21 peus [*] haurà llonguesa detràs per  què saltarà sobra terra, 22 [*] axí com és 
Lv 11,47  del mon e lo no mon e que sapiats  què devets menyar e què devets lexar.  
Lv 11,47  e que sapiats què devets menyar e  què devets lexar. 12,Tit Capítol XII 1 E  
Lv 13,26  espècia de llepra sotsescura, per  què lo prevera tengua aquell tenquat per  
Lv 14,57 de diverses colós d’equelles 57 ab  què’s pugua conèxer qui és munde o  
Lv 15,9 tro al vespra. 8 [*] 9 E lo siti en  què ha sigut és inmunde. 10 E qualquequal  
Lv 15,18 al vespra. 17 [*] 18 E la fembra ab  què haurà jagut llevar-s’ha ab aygua e  
Lv 20,23 car totes aquestes coses faeren, de  què les he abominades. 24 E a vosaltres  
Lv 23,31 deliré aquella de son poble; 31 per  què res de obra no fareu en aquell. Custum 
Lv 24,12  en prasó fins que conaguessen  què manava lo Senyor. 13 Lo qual perlà a  
Lv 25,24  e conrehadós meus sou, 24 per  què tota la regió de vostre poceció sots  
Ex 4,2  nostre Senyor.” 2 E dix Déu a ell:  –Què és açò que tens en la mà tua? E ell  
Ex 13,14  E com te demanaran tos fills demà:  “Què és açò?”, tu respondràs a ells: “En  
Ex 14,5  de aquell sobre lo poble, e dix:  –Què volen fer, ne què havem fet? Per què  
Ex 15,24  lo poble contre Muysèn dient:  –Què beurem? 25 Aquell apellà nostre  
Ex 16,15  ensemps: «Man hu?», qui vol dir:  «Què és açò?», cor no sabien què s’era.  
Ex 17,4  set? 4 E cridà Moysèn a Déu dient:  –Què faré de aquest poble, cor si no’ls  
Ex 18,14  tot ço que ell feya al pobla, dix:  –Què és açò que tu fas al poble? Per què  
Ex 32,21  fills de Ysrael. 21 E dix a Aron:  –Què ha fet a tu aquest pobla, que tu  
Lv 25,20 de nengú. 20 La qual cosa si direu:  “Què mengerem en lo VIIè ayn, si no  
Ex 33,19 de qui volré, e faré misericòrdia a  ·quell qui’m plaurà. 20 E altra vegada  
Ex 21,33  -la-ha e no la cobrirà, [*] a  ·quella, caurà bou o aze, 34 lo senyor de  
Ex 37,2  pur or, dedins e defora. 2 E féu a  ·quella un cercla d’or entorn, 3 e fermà  
Ex 21,9  segons custuma dels fills face a  ·quelle. 10 E si pendrà altre, servesque a 
Lv 17,8  qui seran aprés d’ells. 8 »E a  ·quells dix: Homa de la casa de Ysrael e  
Ex 1,1  són los noms dels fills de Yraell  qui venguéran en Agipta ab Jacob, cascú ab 
Ex 2,6  obricen la caxeta, véran l’infant  qui plorava. Hach-na piatat e dix: –Dels 
Ex 2,11  aflicció. E havia un homa agepcià  qui batia un de sos frares, qui era  
Ex 2,11 agepcià qui batia un de sos frares,  qui era hebreu, 12 e guordà deçà e dellà,  
Ex 2,13  en lo segon jorn, e viu II hebreus  qui’s barallaven, e dix en aquell qui  
Ex 2,13  qui’s barallaven, e dix en aquell  qui havia lo tort: –Per què fers ton  
Ex 2,14 ton proÿsma? 14 E aquell respòs: –E  qui t’ha fet príncep ne jutge sobre nós?  
Ex 3,7  per rahó de la duresa de aquells  qui’ls opremien en les lurs obres. 8 E yo 
Ex 3,14  ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són  qui són. E dix: –Axí diràs a ells fills de 
Ex 3,20 Agipta an totes les mies maravelles  qui són fahedores enmig d’ells, e aprés  
Ex 4,11  –Qui féu la bocha de l’homa, o  qui ha fabregat lo sort o lo mut, o qui ha 
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Ex 4,11 qui ha fabregat lo sort o lo mut, o  qui ha ratut lo veura al cech? ¿No hu he  
Ex 4,19 -te’n en Egipta, cor tots aquells  qui quarien la tua ànima són morts. 20 E  
Ex 5,15  la obra! 15 E venguéran aquells  qui éran de Yraell sobraposats sobra la  
Ex 5,15 dient: –Per què fas açò contra nós,  qui som tos serfs? 16 Palla no és donade a 
Ex 5,20  20 E corraguéran a Moysèn e Aron,  qui astava encontra lo eximent de Farahó,  
Ex 6,3 a Moysèn dient: –Yo sóm lo Senyor 3  qui aparaguí a Abram e Ysach e Jacob en  
Ex 6,6 ffills de Yraell: “Yo són lo Senyor  qui trauré vós del senyorajament e de la  
Ex 6,7  yo són Senyor vostre e Déu vostra,  qui desliuré a vós del senyoragement dels  
Ex 6,27  hosts, 27 e aquests són aquells  qui parlaren a Farahó rey de Agipta per  
Ex 7,5  los agepcians que yo sóm Senyor,  qui estendré la mia mà sobre Agipte e  
Ex 7,17  Senyor. Vet que yo fir ab la verga  qui és en la mia mà les aygües del flum, e 
Ex 7,18 e torneran en sanch, 18 e los pexos  qui són dins lo flum morran; seran  
Ex 7,21  21 e foren morts tots los peixos  qui éran en lo flum, e podrí lo riu e no  
Ex 9,21 lus bestiàs per cases, 21 e aquells  qui menysprasaren la paraule de nostre  
Ex 10,26  él una ungla, ni de aquelles coses  qui són nesseçàries a servir al Senyor Déu 
Ex 11,8  -ma dient: “Ix tu e tot lo poble  qui és sotmès a mi”. E aprés açò axireu. 9 
Ex 12,4  haver anyell, prenga ell son vesí  qui és prop la sua casa, segons lo nombre  
Ex 12,15 aquella ànima serà paride de Ysrael  qui menyarà llevat, del primer dia entrò  
Ex 12,16  obra entre vós, acceptats aquells  qui són diputats a’perellar de menyar. 17 
Ex 12,19 trobat en les vostres cases. Aquell  qui menyarà cosa llevade, perirà l’ànima  
Ex 12,38  38 e companyes e mesclaye gran  qui pujà ab ells, e ovelles e bous e  
Ex 13,2  2 –Santifica a mi lo primer nat  qui obre vullva en los fills de Ysrael,  
Ex 13,12  a nostro Senyor, e tots aquells  qui són primer nats en les tues ovelles,  
Ex 13,15  a nostre Senyor tot lo mascle  qui obre vulve, e tots los primers de mos  
Ex 13,17 menà per la carrera dels falisteus,  qui’ls era dret pasatge, que per ventura  
Ex 14,2  ’s meten per la ragió de Fiayrot,  qui és entre Maachdell e la mar, contre  
Ex 14,9  agipcians, acostaren-ce a ells,  qui posaven prop la mar, e tots los  
Ex 14,19  [*] 19 E moch-ce l’àngel de Déu  qui guihave le posade de Ysrael, e anà  
Ex 14,28  la cavallaria e la host de Farahó  qui’ls perseguia, e aquí neguaren en la  
Ex 15,11  és senblant a tu en forteleza, ne  qui és senblant a tu en granesa e en  
Ex 16,7  contre lo Senyor. E nós,  ¿qui som, qui mermurats contre nós? 8 E  
Ex 16,7  contre lo Senyor. E nós, ¿qui som,  qui mermurats contre nós? 8 E dix Moysèn:  
Ex 16,15  digueren tots ensemps: «Man hu?»,  qui vol dir: «Què és açò?», cor no sabien  
Ex 16,18  més e altres menys, 18 e aquell  qui menys na cullia, com masurave [*]  
Ex 16,18  [*] trobave compliment, e aquell  qui més na cullia, com mesurave no’n  
Ex 16,20 estoig al matí d’ell. 20 E aquells  qui no’l ne craguéran e n’estoyaren tro  
Ex 18,10 10 e dix: –Beneÿt sia nostre Senyor  qui us ha desliurats de la mà dels  
Ex 18,10  agipcians e de la mà de Farahó, e  qui ha gitat lo seu poble de Agipte. 11  
Ex 18,26  e senturions e [*] deenas 26  qui jutyassen lo poble tots temps, e ço  
Ex 19,12  a les sues fins, cor tot hom  qui tocarà al munt morrà de mort.” 13 No  
Ex 19,16  per esmayar, e tamé’s lo poble  qui era en l’albergade. 17 E féu axir  
Ex 19,22 22 e no lex los secerdots e aquells  qui pugen al Senyor sien sentificats per  
Ex 20,2  e dix: 2 –Yo són lo Senyor Déu teu  qui’t traguí de terra de Agipte, de casa  
Ex 20,5  lo Senyor ton Déu, fort e gelós,  qui vesit les iniquitats dels pares en los 
Ex 20,5  e en la quarte generació de aquels  qui han oy a mi, 6 e fas misericòrdia en  
Ex 20,6  misericòrdia en millés, en aquells  qui amen mi e guórdan los meus manements.  
Ex 20,7  nostre Senyor per nèdeu aquell  qui pendrà son nom en va. 8 »Ramenbre’t  
Ex 20,10  tota la obra, 10 e en lo dia VII,  qui és lo disapte del Senyor ton Déu,  
Ex 20,10  ton bou ni ton aze, ni ton pelegrí  qui és dintre de tes portes, 11 cor VI  
Ex 21,12 de grat anar meyns de moneda. 12 »E  qui farrà hom per voler-lo auciura, de  
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Ex 21,13 auciura, de mort muyra. 13 E aquell  qui no serà perseguit mas desliurarà  
Ex 21,15  deus pendra per ço que muyra. 15 E  qui ferrà son para o se mara, de mort  
Ex 21,16 para o se mara, de mort muyra. 16 E  qui enblarà home e vendrà aquell e serà  
Ex 21,19  son bestó, serà ignosent aquell  qui’l farí, enaxí enperò que satisface en 
Ex 21,20  del dan que haurà sostengut. 20 »E  qui farrà son serf o sa serva ab verga e  
Ex 22,3  deu morir. E si serà pres aquell  qui farà lo furt e no ha de què ho reta,  
Ex 22,6  de forment o péxer, sertes aquell  qui ha mès lo foch esmanerà lo dan. 7 »E  
Ex 22,19  »Metzinés no llexeràs viura. 19 »E  qui jaurà ab bèstia, morrà de mort. 20  
Ex 22,31  a mi, e no menjarets les carns  qui seran mortes per altres bèsties, mas  
Ex 23,16 que senbraràs del camp. »E le festa  qui és en l’aximent de l’ayn, com  
Ex 23,22 de tos anemichs, e aflegiré aquells  qui tu afligen. 23 »E irà mon àngel devant 
Ex 24,11  11 E no mès sa mà sobre aquells  qui de luyn estegueren dels fills de  
Ex 25,2  de tots los hòmens, e de aquell  qui ofir volenters pendràs aquelles. 3 E  
Ex 25,22  dintre les II ales dels xerobins  qui seran sobre la archa del testament,  
Ex 25,23 23 »E faràs taule de fust de setim,  qui haurà II colzes de lonch, e I colze d’ 
Ex 25,25 d’or 25 tot entorn faràs un sercla  qui l’aur romendrà de IIII dits d’alt, e 
Ex 25,35  en III lochs, que són ensemps VI,  qui ixen de una asta del canalobra, 36  
Ex 26,20  E en lo llats segon del tabernacla  qui guorde devers termuntana posaràs  
Ex 26,24  ab tornets d’or, e les IIs taules  qui en los anglas són posadores per aytal  
Ex 27,12 argent. 12 E en lo llats de la cort  qui guorda devers occident serà una  
Ex 27,13  13 E en aquella anplesa de la cort  qui guorda a orient sia de L colzes, 14 en 
Ex 28,24 [*]. 24 [*] les junyiràs als anells  qui són en los màrgens d’equell, 25 e  
Ex 28,38 e portarà les iniquitats d’equells  qui offerran, e santificarà los fills de  
Ex 29,13  13 E pendràs tot lo grex  qui cobra los budells, e la ratela del  
Ex 29,21  21 E pendràs despuix de la sanch  qui és sobra l’altar, e de l’oli de l’  
Ex 29,22  e amdosos los royons, e lo grex  qui és sobra ells, e la cuxa dreta, per ço 
Ex 29,28  sacrificis pasificables d’equells  qui oferen a nostro Senyor. 29 »E les  
Ex 29,30  serà custitució de sos fills  qui entraran en lo tabernacla del  
Ex 29,32  Aron e sos fills, e los pans  qui són en lo canestell en lo vestiari del 
Ex 29,37  e serà sant dels sants, e tot hom  qui toquarà aquell serà santificat. 38 »E  
Ex 29,46  que yo só lo Senyor Déu d’ells,  qui aduguí a ells de terra de Agipta per  
Ex 30,10 aquell I vegade l’ayn, en la sanch  qui és oferta per peccat, e perdonarà  
Ex 30,13  comtats saran. 13 Açò darà cascú  qui passarà al nom: mig sicla segons la  
Ex 30,14  a nostro Senyor. 14 E tots aquells  qui hauran de XX anys amont donarà lo preu 
Ex 30,23  e canella CCL sicles, e canella  qui és dita calami CCL sicles, 24 càssia D 
Ex 30,25  d’equest ungüent d’oli sant  qui serà axí compost per fer obra de  
Ex 30,29  les coses, e seran sant de sans, e  qui toquarà açò serà santificat. 30 E  
Ex 31,13  ço que sapiats que yo sóm Senyor  qui santifich a vós. 14 [*] E qui  
Ex 31,14  qui santifich a vós. 14 [*] E  qui ensutzerà aquell, de mort morrà; e qui 
Ex 31,14  ensutzerà aquell, de mort morrà; e  qui farà en ell obra, perirà la ànima de  
Ex 31,15  farets vostra obra, e en lo VII,  qui és disapta, és rapòs sant a nostro  
Ex 31,15  rapòs sant a nostro Senyor. Totom  qui farà en aquell dia obra morrà de mort. 
Ex 32,1  –Lleva’t e fes a nós déus  qui vagen devant nós, cor aquell homa,  
Ex 32,1  nós, cor aquell homa, Moysèn,  qui’ns tragué de terra de Agipta, no  
Ex 32,4  són los teus déus, de Ysrael,  qui’t traguéran de terra de Agipta! 5 E  
Ex 32,8  són los déus teus, de Ysrael,  qui t’han tret de terra de Agipta.” 9 E  
Ex 32,23  23 e diguéran a mi: “Fé a nós déus  qui’ns guien, cor Moysès, qui’ns aduig  
Ex 32,23 nós déus qui’ns guien, cor Moysès,  qui’ns aduig de terra de Agipta, no sabem 
Ex 32,24 quals yo dix: “¿Qui és de vosaltres  qui hage aur?” E portaren or e aduguéran- 
Ex 33,16  gloriagem desobra tots los pobles  qui habítan sobra la terra? 17 E dix  
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Ex 33,19  devant tu, e yo hauré mercè de  qui volré, e faré misericòrdia a’quell  
Ex 33,19 volré, e faré misericòrdia a’quell  qui’m plaurà. 20 E altra vegada dix: –Tu  
Ex 33,20 mia faç, cor no pot veura a mi homa  qui visque. 21 E altra vegada dix: –Vet  
Ex 34,7  moltes misericòrdias e vartader, 7  qui guordes misericòrdias en millers, e  
Ex 34,7 negú devant tu per si és ignossent,  qui rrets les iniquitats dels pares en los 
Ex 34,16  a tos fills, e puys, que aquells  qui sarien fornicats no fessen fornicar  
Ex 35,2  e repòs de nostra Senyor, e aquell  qui farà en ell obra, morrà. 3 No  
Ex 36,2  donade saviesa, e encara aquells  qui de grat s’hi ofarien obrar, 3 lliurà  
Ex 36,27  ço és, de la part del tabernacla  qui raguordave vers la mar, posà VI taules 
Ex 36,33 la mar. 33 E féu atrecí altra barra  qui passàs per mig de les taules, de la un 
Ex 36,38  ço és, so en què ells estaven,  qui era fiquat en terra, éran de aram.  
Ex 37,5  5 les quals passà per los anells  qui éran en los llats de la arqua per  
Ex 37,19  obra era en tots los VI canons  qui axien de la cana del canalobra. 20 E  
Ex 37,21  lochs, que fan ensemps VI canons  qui partexen [*] asta, 22 e les flos d’  
Ex 38,8  de aram dels spills de les fembres  qui estiguessen a le porta del  
Ex 38,12  éran de matall. 12 E de la part  qui reguordava devers occident foren les  
Ex 38,23  fill de Achimach, del trip de Dan,  qui era mestra de fusta e de texir de blau 
Ex 38,24  e de lli tortís. 24 E tot l’or  qui fou despès en la obra del santuari [*] 
Ex 38,25 santuari. 25 E fou ofert de aquells  qui trespassaren en nombra de XX anys e  
Ex 39,3  d’or, e cusiren-les ab fill  qui fos entra blau e entra la porpra e  
Ex 39,16 d’or net en dobla, 16 e II guanxos  qui tanien los anells d’or, e posaren II  
Ex 39,19  cascun llats venien tenbé cadenes  qui pranien los II anells de l’hossen,  
Lv 1,2  de Ysrael e digues a ells: »Homa  qui oferrà de vosaltres a nostre Senyor,  
Lv 1,5 de aquell gitant entorn de l’altar  qui és devant la porta del tabernaccla. 6  
Lv 1,11  sia deguollat al llats de l’altar  qui raguorda [*] davant nostre Senyor, e  
Lv 1,17 -n’ha sobra l’altar ab la llenya  qui és sobra lo foch posade. Açò és  
Lv 3,3  lo grex de la tela e lo grex tot  qui dins ell és 4 en abdós los ronyons, e  
Lv 3,6  sia mascla sia fembra, aquell  qui offerrà complit e net serà ofert ell.  
Lv 3,14 past del foch del dimenge e lo grex  qui cobra lo ventre e [*] tots los menbres 
Lv 3,15  15 e los II llombles ab lo fetge,  qui és sobra aquells prop de la yllade, e  
Lv 3,17  tot en tot no mengerets, e lo grex  qui és entorn del pits e aquell qui pengen 
Lv 3,17  qui és entorn del pits e aquell  qui pengen los llombles offarrets sobra l’ 
Lv 4,3  qualsevolrà: 3 »E [*] lo prevera  qui és untat peccarà faent delinquir lo  
Lv 4,7  timiama per fer gràcies al Senyor,  qui és en lo tabernacla del testament, e  
Lv 4,8  lo peccat, axí aquell [*] aquell  qui és dedins: 9 dels dos llombles e la  
Lv 4,9  9 dels dos llombles e la tela  qui és prop de la yllada, e del fetge, e  
Lv 4,18  sanch pos en los corns de l’altar  qui és devant nostra Senyor en lo  
Lv 4,18  de l’altar dels holocausts,  qui és a le porta del tabernacla del  
Lv 4,35  com se sol fer del sèu del moltó  qui és sacrificat per pasificament, e sia  
Lv 5,2  portarà la sua iniquitat. 2 Ànima  qui toquarà alguna cosa no nèdea, sia que  
Lv 5,4  digna és de colpa. 4 »Ànima  qui jurarà e mourà sos lavis a mantir o a  
Lv 5,12  l’altar en ramenbrance de ell  qui ofir, 13 e prech per ell, e lo  
Lv 5,15 falcia e’n error en aquelles coses  qui són del Senyor santificades peccarà,  
Lv 5,15  peccat un moltó net del folch, e  qui no ho porà fer, II sicles segons lo  
Lv 5,17  e serà perdonat a ell. 17 »Ànima  qui peccarà per ignorància e ferà una de  
Lv 6,2  Senyor a Moysèn dient: 2 –Ànima  qui peccarà [*] encontre Déu negarà a son  
Lv 6,18  sacrifici al Senyor; tots aquells  qui toquaran aquella seran santificats. 19 
Lv 6,22 cremada en l’altar per lo sacerdot  qui del para per dret succeyrà, 23 e tot  
Lv 6,26  dels sants és. 26 E lo sacerdot  qui ofer, manuch aquella en lo lloch sant  
Lv 7,3  3 E ofiren de la coha e lo grex  qui cobren les entràmenes 4 e abdozos los  
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Lv 7,7  serà una lley: als sacerdots  qui a ella ofarir pertenyaran. 8 »E lo  
Lv 7,8  pertenyaran. 8 »E lo sacerdot  qui offerrà lo sacrifici de l’holocaust  
Lv 7,9 aquell, 9 e tot sacrifici de sèmola  qui serà cuyt en forn e tot ço que serà  
Lv 7,9  o en paella, serà del sacerdot  qui ho ofer; 10 vulle’s que sia ab oli  
Lv 7,14  Senyor, e serà dels sacerdots  qui estaven en lo sacrifici de la sanch,  
Lv 7,18 oferta e no profitarà a l’ofarent,  qui mayorment qualquequal ànima qui aytal  
Lv 7,18  qui mayorment qualquequal ànima  qui aytal cabrit meynspresarà, serà causa  
Lv 7,19  lleig escomoviment. 19 »E la carn  qui toquarà en nenguna cosa que sia  
Lv 7,20  d’ella. 20 E ànima ensutzada  qui menyarà de les carns de la oferta dels 
Lv 7,21  Senyor, perirà de son pobla. 21 »E  qui toquerà la sutzura de l’home o de le  
Lv 7,21 o de le bèstia o la cosa de l’homa  qui ensutzar pot e menyarà de aquesta  
Lv 7,24  morteÿnes per si o de aquelles  qui seran mortes per altres bèsties  
Lv 7,25  usos, 25 e si algú mengerà lo sèu  qui deu eser ofert al Senyor en ensens  
Lv 7,27  com de bestiar; 27 tota ànima  qui menyarà sanch perirà dels seus  
Lv 7,33 serà en promícies dels sacerdots 33  qui oferiren la sanch e lo sèu; e los  
Lv 8,10 lo qual untà lo tabernacla e tot ço  qui és en ell, 11 e santificà ells e  
Lv 8,16  lo fonament d’equell. 16 E lo sèu  qui era sobra les entràmenes e sobre lo  
Lv 8,25 25 E lo sèu e la coha e tot lo grex  qui cobre los ronyons e los budells [*] e  
Lv 8,26  E pres de la sistella del pa alís  qui era devant nostre Senyor; pa meyns de  
Lv 9,10  e los ronyons e la part del fetge  qui són per son peccat perfumà sobra l’  
Lv 9,24  Déu e devorà lo holocaust e lo sèu  qui era sobre l’altar. E com lo pobla viu 
Lv 10,3  Yo seré santificat en aquells  qui s’acosten a mi, e devant tot lo poble 
Lv 10,14 axí com manat és a mi. 14 E lo pits  qui és ofert e la cama qui és depertide  
Lv 10,14 14 E lo pits qui és ofert e la cama  qui és depertide menyarets en lloch munde  
Lv 10,15 enaxí que la cama, lo pits e lo sèu  qui crema en l’altar sia ellevat devant  
Lv 10,16 entra aquestes coses lo boch cremat  qui era ofert per peccat, trobà’l, e fou  
Lv 10,16 e fou irat contra Alazar e Aytamar,  qui romaseren ffills de Aron, e dix: 17  
Lv 11,3  animals de la terra: 3 tot aquell  qui ha depertida la ungla e que remuch  
Lv 11,5  reputats aquella. 5 »E lo conill,  qui ramuga e no ha la ungla fesa, és no  
Lv 11,7 no ha la ungla feza. 7 »E lo porch,  qui ha la ungla feza, no ramuga. 8 »Les  
Lv 11,9  e són llegudes a vós: tots aquells  qui han ales ne esquates, axí en mar com  
Lv 11,10  en estayns, menyarets. 10 E aquell  qui no haurà ales ne asquata, axí en les  
Lv 11,10  ales ne asquata, axí en les aygües  qui’s moven com en mar, és abominabla a  
Lv 11,12  llur morteÿna [*]. 12 Tots aquells  qui no han ales ne asquata en les aygües  
Lv 11,18 musol e òlibe e duch 18 e’l signe,  qui és ocell gran com àguila, e la guanta  
Lv 11,23  23 E qualquequal de les volataries  qui solament hagen IIII peus, sinó  
Lv 11,24 dites, llunyades sien de vós. 24 »E  qui toquarà mortaÿnes de aquelles, serà  
Lv 11,26  e no ramuga, serà inmunda;  qui toquarà aquell serà ensutzat. 27 E qui 
Lv 11,27  toquarà aquell serà ensutzat. 27 E  qui anirà sobre ses palmes de tots los  
Lv 11,27  ses palmes de tots los animals  qui van ab IIII peus, serà inmunda; si  
Lv 11,28 serà ensutzat entrò al vespra. 28 E  qui aporterà de aquesta manera de  
Lv 11,29  entra les ensutzades e de aquelles  qui’s moven en terra, axí com mostela e  
Lv 11,31  31 tots aquests són no nèdeus, e  qui toquarà la morteÿna de aquells són no  
Lv 11,32  són no nèdeus tro al vespra. 32 »E  qui caurà sobre ells que sien morts serà  
Lv 11,39 »Si algun animal és mort de aquells  qui són lleguts a vós menyar, qui llur  
Lv 11,39  qui són lleguts a vós menyar,  qui llur morteÿna toquarà serà inmunda  
Lv 11,40  serà inmunda entrò al vespra. 40 E  qui mengerà de aquells algú o qui la  
Lv 11,40  40 E qui mengerà de aquells algú o  qui la portarà, llau la sua vestedura e  
Lv 11,45  en terra, 45 car yo sóm lo Senyor  qui aduguí a vós de terra de Agipta per ço 
Lv 12,2  de Ysrael e digues a ells: »Fembra  qui haurà consabut per sament, si  
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Lv 12,7  e donar-ho-ha al secerdot, 7  qui ho ofira devant Déu e prech per  
Lv 13,20  -l’ha per plaga de llepra  qui serà nade en la úlcera. 21 E si veurà  
Lv 13,40  e l’home és munda. 40 »Homa a  qui cahen los cabels del cap i és calp,  
Lv 14,7  7 E de açò salpusch aquell  qui és mundat VII vegades per ço que dret  
Lv 14,17 estrem de la orella dreta de aquell  qui és mundat e sobra lo polze de la mà e  
Lv 14,17 mà e del peu dret, e sobra la sanch  qui és scampada per la colpa, 18 e sobre  
Lv 14,25 estrem de la orella dreta de aquell  qui és mundat e sobra lo polze dret de la  
Lv 14,28  peu atrecí en lo lloch de la sanch  qui és escampada per la colpa, 29 e lo  
Lv 14,29  colpa, 29 e lo romanent de l’oli  qui és en la sua mà sinestra git sobra lo  
Lv 14,32 32 »Açò és lo sacrifici del llebrós  qui no pot haver totes coses en son  
Lv 14,35 de vostra haretat, 35 vendrà aquell  qui serà de casa e fer-ho-ha a saber  
Lv 14,36 tota no sia feta inmunda de la cosa  qui en la casa és, e puys entra lo prevera 
Lv 14,47  serà inmunda entrò al vespra; 47 e  qui dormirà en aquella o hy menyarà,  
Lv 14,57 equelles 57 ab què’s pugua conèxer  qui és munde o inmunde. 15,Tit Capítol XV  
Lv 15,2  de Ysrael e diguats a ells: »Homa  qui soferrà flux de sperma serà no nèdeu.  
Lv 15,3  que hom toch la carn de aquell  qui deccorre, aytale humor és lleig. 4  
Lv 15,7  serà no nèdeu tro al vespra. 7 E  qui toquarà la carn de aquell llevarà la  
Lv 15,10 10 E qualquequal siurà sobre aquell  qui sofer flux de sperma serà ensutzat  
Lv 15,10  serà ensutzat entrò al vespra; e  qui porterà alguna cosa de aquelles  
Lv 15,11  nèdeu tro al vespra. 11 E tot hom  qui toquaran aquests abans que sien  
Lv 15,13  aygua. 13 »E si serà sanat aquell  qui de aquesta manera de pasió era  
Lv 15,19  entrò al vespra. 19 »E fembra  qui de son temps haurà flux de sanch al  
Lv 15,20 departida per VII dies. 20 E tothom  qui toquarà ella serà no nèdeu entrò al  
Lv 15,22 departiment seu serà ensutzat. 22 E  qui toquarà lo llit de aquella levarà lo  
Lv 15,25  ell dormirà ensutzarà. 25 »Ffembra  qui per molts dies soferrà flux de sanch,  
Lv 15,27  e un siurà serà ensutzat, 27 e  qui toquarà ella serà ensutzat, e llevarà  
Lv 15,32  32 Aquesta é la lley de aquells  qui han malícia de flux de sperma, e qui  
Lv 15,32  han malícia de flux de sperma, e  qui són ensutzats per jaure ab fembra, 33  
Lv 15,33 de aquelles que han de llur temps e  qui soféran flux de sanch, e dels hòmens  
Lv 15,33  flux de sanch, e dels hòmens  qui jauen ab elles. 16,Tit Capítol XVI 1 E 
Lv 16,2  no entra null temps en lo santuari  qui és dins de la claustra devant la  
Lv 16,2  de la claustra devant la cuberta  qui cobre la arqua, per ço que no muyra,  
Lv 16,9  a Déu, e oferrà’n Aron aquell  qui serà axit en sort a Déu per peccat, 10 
Lv 16,16 ferà en lo tabernacla del testimoni  qui és posat entra aquels enmig de les  
Lv 16,25  si com per lo poble. 25 E lo sèu  qui és ofert per peccat serà perfumat  
Lv 16,26  sobra l’altar. 26 »E aquell  qui haurà llexat anar lo cabrit llevarà  
Lv 16,29  obra, axí lo nadiu com l’estrayn  qui peregrina entra vós; 30 en aquest dia  
Lv 16,32  32 »E perdonarà lo secerdot  qui untat serà en lo qual haurà untade le  
Lv 17,4 Déu, digna és de sanch quax axí com  qui escampa sanch, e axí perirà d’enmig  
Lv 17,7  perdurabla en aquells, e aquells  qui seran aprés d’ells. 8 »E a’quells  
Lv 17,8  la casa de Ysrael e dels estranys  qui peragrínan ab vós qui offerrà  
Lv 17,8 dels estranys qui peragrínan ab vós  qui offerrà holocaust o sacrifici 9 e no  
Lv 17,10 la casa de Ysrael, privat o estrayn  qui peregrín entre vosaltres, si menyarà  
Lv 17,12  sanch, ni encara los estrayns  qui peregrinen entra vós. 13 »Qualsevol  
Lv 17,13  fills de Ysrael e dels estrayns  qui peregrinen ab vós qui casarà cassa de  
Lv 17,13 dels estrayns qui peregrinen ab vós  qui casarà cassa de bèstia o de voletaria  
Lv 17,15 mengerà aquella morrà. 15 »L’ànima  qui mengerà cosa de si morta o presa per  
Lv 18,19  encara ella vivent. 19 »A le dona  qui ha de sa flor no t’acostaràs, ni  
Lv 18,26  en la terra con lo conrrehador  qui és pelagrí entra vosaltres, 27 car  
Lv 18,28  coses, axí com he vomitade la gent  qui és astada abans de vosaltres. 29 Tota  
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Lv 18,29  abans de vosaltres. 29 Tota ànima  qui farà nenguna de aquestes coses perirà  
Lv 18,30  No vullau fer ço que féran aquells  qui foren devant vosaltres, e no siau  
Lv 19,23  los caps dels menbres; los brots  qui broten seran inmundes a vosaltres ni  
Lv 19,36  [*]. Yo sóm lo Senyor Déu vostre  qui us he trets de terra de Agipta. 37  
Lv 20,2  de Ysrael: »[*] e dels estrangers  qui habiten en Ysrael, si nengú darà da sa 
Lv 20,4  la mia senyoria, llexarà l’hom  qui haurà donat de la sament sua a Amaloch 
Lv 20,5  e tellaré aquell e tots aquells  qui hauran consentit a ell perquè  
Lv 20,6 d’enmig de son pobbla. 6 »L’ànima  qui’s declinarà als encantadors e als  
Lv 20,8  e feu aquells. Yo sóm lo Senyor  qui santifique a vosaltres. 9 »Qui maleyrà 
Lv 20,16  la bístia matau. 16 »La fembra  qui’s sotmetrà a qualsevol bèstia,  
Lv 20,24  mel. Yo sóm lo Senyor Déu vostra,  qui he saperat a vosaltres dels altres  
Lv 20,25 ne en l’ocell ne en nengunes coses  qui’s moven en la terra que a vosaltres  
Lv 21,8  donchs, sant, que yo sant só [*]  qui santifique a vosaltres. 9 »La filla  
Lv 21,15  la sua gent, car yo sóm lo Senyor  qui santifique a ell. 16 Parlà lo Senyor a 
Lv 21,17 »Hom de la tua sament per companyes  qui haurà màcula, no presenta pa al seu  
Lv 21,21 lo cors, si serà tranquat, 21 nengú  qui haurà màcula de la sament da Aron no  
Lv 21,22  Car mengerà tan solament dels pans  qui són en lo santuari, 23 axí dementra és 
Lv 21,23  lo santuari meu. Yo sóm lo Senyor  qui santifich a ells. 24 Parlà Moysèn a  
Lv 22,2 él que’s guarden de aquelles coses  qui són santificades dels fills de Ysrael, 
Lv 22,3  Senyor. 3 »Digues a ells e aquells  qui vendran aprés de ells: »Tot hom qui s’ 
Lv 22,3 qui vendran aprés de ells: »Tot hom  qui s’acostarà de vostre generació en  
Lv 22,5  axí com de participament, 5 e  qui toquarà graponant o nenguna cosa  
Lv 22,6 al vespre e no mengerà de les coses  qui santifiquades són; e com haurà llevat  
Lv 22,9  hauran ensutzat. Yo sóm lo Senyor  qui santifique a vosaltres. 10 »Nengun  
Lv 22,11  que lo sacerdot comprarà e lo  qui serà servacial de la sua casa, aquests 
Lv 22,14  no ha llibertat de menyar. 14 »Ne  qui mengerà de les coses santifiquades per 
Lv 22,16  mengeran. Yo sóm lo Senyor  qui santifich a ells. 17 Perlà lo Senyor a 
Lv 22,18 la casa de Ysrael e dels estrangers  qui habiten entra vosaltres e presentaran  
Lv 22,21  ni serà acceptabla. 21 »Hom  qui presenterà víctima dels pasífichs al  
Lv 22,32  fills de Ysrael. Yo sóm lo Senyor  qui santifique a vosaltres, 33 e us he  
Lv 23,29  Senyor de vosaltres. 29 Tota ànima  qui no serà aflegida en aquest dia,  
Lv 23,30 perhirà de sos pobles, 30 e aquella  qui nenguna obra farà, deliré aquella de  
Lv 23,42  de rama per VII dies. Tots aquells  qui seran de la generació de Ysrael  
Lv 24,14  les tendes, e pozen tots aquells  qui hu han oït les sues mans sobre lo seu  
Lv 24,15  als fills de Ysrael parlaràs: »Hom  qui maleyrà lo seu Déu, porterà son  
Lv 24,16  seu Déu, porterà son peccat, 16 e  qui blestomarà lo nom de nostre Senyor, de 
Lv 24,21  dar-n’ha altra per aquella;  qui farirà l’hom, agualment sia ponit. 22 
Lv 24,22  que sia palagrí o de son proïsma  qui haurà peccat, car yo sóm lo Senyor Déu 
Lv 24,23 fills de Ysrael, e aduguéran aquell  qui havia blesmat fora les tendes e ab  
Lv 25,6  e al llogater teu e al palagrí  qui habita ab tu; 7 a les bísties e  
Lv 25,8  de sert a tu VII setenes d’ayns,  qui són XLVIIIIº anys, 9 e sonareu lo corn 
Lv 25,26  26 emperò si lo propinqüe ni lo  qui ha venut la poceció lo preu per  
Lv 25,38  38 car yo sóm lo Senyor Déu vostre  qui us he aduyts de la terra de Agipta  
Lv 25,45  vosaltres són 45 e dels estrangers  qui van palegrinant entra vosaltres o de  
Lv 25,45  entra vosaltres o de aquells  qui nats foren en vostra terra: aquests  
Lv 26,6  encontrades, dormireu e no serà  qui us despert, car llavaré males bísties  
Lv 26,13  13 Yo sóm lo Senyor Déu vostre,  qui us he tret de la terra dels agipcians  
Lv 26,13  perquè no servíceu a ells,  qui he trencades les cadenes de vostros  
Lv 26,17  e subjugats sereu en aquells  qui us an en oy, e fogireu nengú no  
Lv 27,2  de Ysrael e diràs a ells: »Hom  qui haurà fet promesa e de bona voluntat  
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Lv 27,13 lo qual preu si dar lo volrà aquell  qui’l presentarà, afagirà-hy sobra la  
Lv 27,15  estimat serà venuda, 15 e ci lo  qui hu ha promès la volrà rembra, donarà  
Lv 27,20  quisvulla serà venut, ultra lo  qui l’havia [*] no’s porà, 21 car com  
Lv 27,23  fins al jubileu, e donarà aquell  qui aytal ha votat al Senyor, 24 e en lo  
Lv 27,24  jubileu ratornarà al primer senyor  qui l’havia venut e l’havia en poseció  
Lv 27,27  animal inmunda, rasembrà’l aquell  qui’l presentarà segons la estimació sua, 
Lv 27,29  al Senyor. 29 E tota santificació  qui és presentade per l’hom, no’s  
Ex 3,11  Agipta. 11 E dix Moysèn al Senyor:  –Qui són yo, que vage a Farahó e que git  
Ex 3,14  –Axí diràs a ells fills de Yraell:  “Qui és ma tremat a vós”. 15 E dix Déu  
Ex 4,11  e de lengua. 11 E dix Déu a ell:  –Qui féu la bocha de l’homa, o qui ha  
Ex 5,2  en lo dasert.” 2 E aquell respòs:  –Qui és ton Senyor que yo hoja la tua veu  
Ex 22,20  jaurà ab bèstia, morrà de mort. 20  »Qui farà sacrifici al diable, sia  
Ex 32,24 és sdevengut.” 24 Als quals yo dix:  “¿Qui és de vosaltres qui hage aur?” E  
Ex 32,33  33 Al qual respòs nostre Senyor:  –Qui peccarà a mi, yo’l rrauré de mon  
Lv 7,29  29 –Parla als fills de Ysrael:  »Qui ofer sacrifici pasificabla al Senyor, 
Lv 20,9  qui santifique a vosaltres. 9  »Qui maleyrà son para e sa mara, de mort  
Lv 20,9  son para e sa mara, de mort morrà.  Qui lo para e la mara maleyrà, la sanch d’ 
Lv 20,11  muyra, axí l’hom com la dona. 11  »Qui dormirà ab sa madastra e descobrirà  
Lv 20,13  la sanch llur sia sobre ells. 13  »Qui dormirà ab lo mascla ab participació  
Lv 20,14 sanch d’equells sia sobra ells. 14  »Qui sobre la muller pendrà la mara d’  
Lv 20,15  lleig peccat entra vosaltres. 15  »Qui ab bèsties ni ab bestiar participarà, 
Lv 20,17  la sanch llur sia sobre ells. 17  »Qui pendrà sa germana, filla de son para  
Lv 20,18  e portaran lur iniquitat. 18  »Qui perticiparà ab fembra en lo flux de  
Lv 20,19  ni de part de mara no descobriràs.  Qui açò farà la difamació de la sua carn  
Lv 20,20 portaran abdozos llur malvestat. 20  »Qui participarà ab la muller de son para  
Lv 20,21  seu peccat; sence fills morran. 21  »Qui pendrà la muller de son germà farà  
Lv 22,4  a mi entrò a tant que sia guorit.  Qui toquarà inmunda sobra cosa morta de la 
Lv 24,17  muyra, ab pedres sia allapidat. 17  »Qui farirà e matarà hom, de mort muyra.  
Lv 24,18  e matarà hom, de mort muyra. 18  Qui farirà e matarà animal, retrà ànima  
Lv 24,19  animal, retrà ànima per ànima. 19  »Qui farà alguna farida o naffra a nengú  
Lv 24,21 sostendrà e de açò serà destret. 21  »Qui matarà bístia, dar-n’ha altra per  
Lv 25,29  al senyor e al poseÿdor primer. 29  »Qui vendrà casa dins los murs de la  
Ex 12,26 26 E com diran a vós vostres fills:  “Quina és aquesta religió?”, 27 vós direts 
Lv 23,34  34 –Parla als fills de Ysrael: Del  quinsèn dia de aquest mes VII seran les  
Lv 27,13  afagirà-hy sobra la estima la  quinta part. 14 »L’hom si prometrà la sua 
Lv 27,31  seus delmes, anadir-hi-ha la  quinta part de aquells. 32 Tots los delmes 
Ex 25,39  eynes aquestes sien en pes de un  quintar, tot lo pes del canelobre; e tots  
Ex 37,24  ab totes ses eynes d’or net I  quintar. 25 E féu un altar a le timiama,  
Ex 38,24  [*] fo ofert en dons foren XXVIIII  quintàs e DCCXXX scicles a pes del  
Ex 38,26 DCIIIMªDL pesses. 26 Foren enperò C  quintàs de argent, dels quals foren fetes  
Ex 38,27  fonaments a manera de pilars, de C  quintàs, [*] cascú. 28 E de Mª e DCCLXXV  
Ex 38,29  E foren-hi oferts LXXIIMª e CCCC  quintàs de aram, 30 del qual foren fets  
Lv 23,39  e donatius al Senyor. 39 »Del  quinzèn dia del mes setè, quant ajustareu  
Lv 17,14  ànima de tota carn en la sanch és,  quisvulla que mengerà aquella morrà. 15  
Lv 27,20  e si rembra no’l volrà e a altri  quisvulla serà venut, ultra lo qui l’  
Ex 21,28  carns, e lo senyor del bou serà  quiti de açò; 29 mas si lo bou haurà  
Ex 27,1  de lonch e V d’ampla, axí que sia  quodrat, e haurà III colzes d’alt. 2 E  
Ex 39,9  vermella e de lli tortís, 9 e fo  quodrat e dopla, de mesura de un palm, 10  
Lv 26,26  de vòstron pa, axí que X dones  quoguessen en un forn los pans e retran  
Ex 17,12  ses mans alsades entrò al sol sa  quolguava. 13 E aflequí Jozuè e Amalech e  
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Ex 15,10  és vengut, e la mar los ha  rabblerts e cuberts, e ells són  
Ex 15,8  e estech, als abizos foren  rabblits enmig de la mar. 9 L’anemich  
Ex 17,8 per combatra los fills de Ysrael en  Rabhidim. 9 E dix Moysèn a Josuè: [*] 10  
Ex 17,1  la paraule de Déu, e posaren en  Rabidim, en lo qual loch no havia aygua  
Lv 26,31 e faré deserts vostres santuaris ni  rabré d’equí avant la odor molt suau, 32  
Ex 25,7  per adornar ephot e encare la  racional. 8 E feran a mi sentuari e  
Ex 34,6  Senyor Déu misericordiós e  raclamat e passient en moltes  
Ex 4,28 en lo munt de Déu e bezà-lo. 28 E  racomtà-li Moysèn totes les paraules del 
Ex 9,16  mostra a tu ma forteleza e que sia  racomtat lo meu nom en tota la terra. 17  
Lv 23,24  del mes, serà disapte a vosaltres  racordable; sonareu ab trompes e serà  
Lv 10,20 ulls de Déu. 20 E com ho oý Moysèn,  raebé la satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1  
Lv 26,9  d’espaza en prasència vostra. 9  Raebré a vosalres e créxer vos faré, sareu 
Ex 13,15  e tots los primers de mos fills  raem.” 16 E serà quaix senyal sobre te mà, 
Lv 25,26 qui ha venut la poceció lo preu per  raembra no porà trobar, 27 seran comtats  
Lv 25,32 en la ciutat són, tostemps se poden  raembra. 33 Si rehemudes no seran en lo  
Lv 25,48  48 aprés de la venda sa pot  raembra; qualsevulla de sos frares lo  
Lv 25,54  tu. 54 E si per açò no’s porà  raembra, en l’ayn jubileu axirà ab sos  
Ex 34,20  aucís. Lo primer nat de tos fills  raembràs, e no aparràs devant mi buyt. 21  
Lv 25,47 destrengueu per potènsia. 47 »Si’s  raforcerà devers vosaltres la mà de l’  
Ex 2,18  18 E com elles foren tornades a  Ragel, para lur, ell los dix: –Per què us  
Ex 14,2  ’s ratornen e que’s meten per la  ragió de Fiayrot, qui és entre Maachdell e 
Ex 28,26  la ora que apar de l’ephot en la  ragió dels muscles e defora. 27 E faràs  
Ex 34,15  fermament ab nengú d’equelles  ragions, ne forniqueràs ab llurs déus, cor 
Lv 26,36  en los coratges d’ells en les  ragions dels contraris; los spaordirà lo  
Lv 14,8  l’homa llevarà la sua vestimenta,  rague’s tots los pèls del cors e lleu-  
Lv 1,11  deguollat al llats de l’altar qui  raguorda [*] davant nostre Senyor, e los  
Ex 2,25  Abram e ab Ysach e ab Jacob, 25 e  raguordà nostro Senyor los fills de Yraell 
Ex 37,9  cobrín ab lurs ales la claustra,  raguordant la un a l’altra. 10 E féu una  
Ex 36,27  és, de la part del tabernacla qui  raguordave vers la mar, posà VI taules 28  
Ex 33,8  cascú a la porta de son pavelló, e  raguordaven [*] Moysèn dentrò al venir de  
Ex 28,27  abdues les espatlles desobra que  raguorden contra la fas de la juntura  
Lv 14,41  dedins pertot, e farà gitar la  rahadura fora del pobla en lloch inmunda,  
Ex 34,22 dels forments, e la festa cor jo’t  rahamí en aquell temps de l’ayn. 23 »Tres 
Lv 6,2  li serà feta en fe, e ell l’haurà  rahebuda e ell emblarà aquella, o en  
Ex 34,20  meu. 20 E lo primer nat de l’aze  rahembràs per ovella, e si no darà lo preu 
Ex 15,13  tua misericòrdia en lo poble que  rahemist, e aportest aquell en la tua  
Ex 3,7  en Agipta, e oý la lur clamor per  rahó de la duresa de aquells qui’ls  
Ex 3,8  sé la lur dolor, e çó devallat per  rahó que’ls desliura de la mà dels  
Ex 6,9  Yraell, los quals no oïren ell per  rahó del treball de lur esparit e per la  
Ex 22,9  devant lo jutge, lo jutge veya la  rahó de abdozos, e aquell que dirà lo  
Ex 30,35 35 e compondràs-ho ab temiama per  rahó de untar, e sia mesclat diligentment  
Ex 32,25  cor los havia despullats Aron per  rahó de la gran llegeza, per la qual cosa  
Ex 32,35  E farí nostra Senyor lo pobla per  rahó del vadell que féu Aron. 33,Tit  
Ex 5,18  segons custuma lo nombra de les  rajoles 19 [*] per cascun dia. 20 E  
Ex 5,7 per mesclar-la ab lo brach de les  rajolles, ne llenya per coura-les axí  
Lv 7,36 Senyor donar als fills de Ysrael en  raligió perdurable en les generacions  
Lv 23,42  42 e rapozareu en les casades de  rama per VII dies. Tots aquells qui seran  
Ex 1,11 als tebernacles de Farahó: Phirone,  Ramarcès. 12 E en quant més los opromien,  
Lv 19,22  lo Senyor, e serà piadós a ell e  ramatrà-li lo seu peccat. 23 »Quant  
Ex 32,13  sobra la maleza de ton pobla. 13  Ramembre’t de Abram, de Ysach e da Jacob, 
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Ex 13,16  sobre te mà, e quax senyal de  ramenbrament entre tos ulls, de açò que ab 
Lv 15,3  vici cor tengut n’és, e en cascun  ramenbrament que hom toch la carn de  
Lv 24,7  perfum molt pur perquè sia pa en  ramenbrament de la oferació del Senyor. 8  
Ex 12,14  14 E vós haurets aquell dia en  ramenbrance e salabrerets aquest dia en  
Ex 28,12 Senyor, e sobra cascuna spatlle per  ramenbrance. 13 E faràs encastaments d’or 
Ex 28,29 pits com entrarà en lo santuari, en  ramenbrance davant Déu enpertostemps. 30 E 
Lv 2,2  lo prevera perfum sobra la ara per  ramenbrance, e és perfum e sacrifici de  
Lv 2,16  partida farà perfum lo prevera per  ramenbrance de la oferta, axí com és del  
Lv 5,12  puyn e crem-la sobra l’altar en  ramenbrance de ell qui ofir, 13 e prech  
Ex 17,14 E dix Déu a Moysèn: –Escriu açò per  ramenbransa en lo libra, e lliure-lo en  
Ex 28,12 les spatlles de l’ephot, pedras de  ramenbransa als fills de Ysrael; e portarà 
Lv 6,15  perfum de aquell en l’altar en  ramenbransa de odor suau al Senyor; 16 e  
Ex 13,9  quaix senyal en la tua mà e quaix  ramenbranse devant tos ulls, per ço que  
Ex 6,5  los egipcians opremen, e són estat  ramenbrant de la mia covinensa. 6 E per  
Lv 19,18  18 No serques venyance ni seràs  ramenbrant de la iniquitat o inyúria de  
Lv 26,42  per les malvestats llurs, 42 e  ramenbrar-m’he de la amistansa e pacte  
Lv 26,45  yo sóm lo Senyor Déu de ells, 45 e  ramenbrar-m’he de la mia amistanse  
Ex 13,3  són tots. 3 E dix Moysèn al poble:  –Ramenbrats-vos aquest dia en lo qual  
Ex 20,8  aquell qui pendrà son nom en va. 8  »Ramenbre’t que sentifichs lo disapte. 9  
Lv 25,46  46 e ab dret de haratatge los  rametreu als succeÿdors e posayr-los-  
Ex 12,37  -ce los fills de Ysrael de  Rammasès en Sechor, DCMª hòmens, sens  
Lv 14,43  E si aprés que les pedres ne seran  ramogudes e les parets saran rases e altra 
Lv 23,40  molt bell, e brots del palmer, e  rams de arbre spes de fulla, e sàlzer del  
Lv 11,5  aquella. 5 »E lo conill, qui  ramuga e no ha la ungla fesa, és no nàdeu. 
Lv 11,7  lo porch, qui ha la ungla feza, no  ramuga. 8 »Les carns de aquells no mengets 
Lv 11,26  fesa mas no serà departida e no  ramuga, serà inmunda; qui toquarà aquell  
Lv 27,33  santifiquat al Senyor e no serà  ramut. 34 Aquests són los manaments que ha 
Ex 2,23  sospiraren los fills de Yraell per  raó del treball que havien en la obra, e  
Ex 9,11  encantadós star devant Moysèn per  raó de la verola que en ells era e’n tota 
Lv 25,50  se llevarà [*] serà-li comtat a  raó de lloguer; 51 e si més muntarà los  
Ex 8,15  les. 15 E viu Faraó que dat li era  rapòs; fo agreuyat en son cor e no oý  
Ex 16,26  En lo VI dia ne cullits; lo VII és  rapòs de nostre Senyor, e per amor de açò  
Ex 31,15  e en lo VII, qui és disapta, és  rapòs sant a nostro Senyor. Totom qui farà 
Ex 33,14  –La mia faç irà devant tu, e  rapòs donaré a tu. 15 E dix Moysèn: –Si tu 
Lv 23,32  habitasions vostres; 32 disapte de  rapòs és, e aflagireu les vostres ànimes  
Lv 23,39 e lo dia VIIIè serà disapte, dia de  rapòs, 40 e pendreu a vosaltres lo primer  
Lv 25,5  no’ls colliràs, car ayn del  rapòs de la terra és. 6 E seran a  
Ex 32,12  e per delir-los en la terra?”  Rapòs-sa la tua ira, e sies aconortat  
Lv 10,14  ab tu; a ells e als fills teus són  raposades de les oferenes saludables dels  
Lv 25,4  lo VIIè any disapte serà [*], del  raposament del Senyor: lo camp no’l  
Ex 23,11  11 e en lo VII ayn [*] llexaràs  raposar per ço que mengen los pobres de  
Lv 26,35  dels hosts; farà sos disaptes e  raposarà en los disaptes de sa soladat,  
Ex 5,9  e conplèsquan les obres, e no’s  raposen per peraules monsonagueres. 10 E  
Lv 23,42  E en lo VIIè mes festa fareu 42 e  rapozareu en les casades de rama per VII  
Lv 25,37  ni sobresabundàncies de fruyts no  rasebràs, 38 car yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 27,27  La qual cosa si és animal inmunda,  rasembrà’l aquell qui’l presentarà  
Ex 1,18  fer ço que jo us he manat, cor vós  raservats los infants? 19 E elles  
Lv 14,43  seran ramogudes e les parets saran  rases e altra crosta hi serà posada, 44 e  
Lv 11,19  segons llurs genus, e pupuda e  rata panada. 20 »E totes volataries anant  
Lv 11,29  moven en terra, axí com mostela e  rata e talpa e furó e cascun de aquests  
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Ex 29,13 lo grex qui cobra los budells, e la  ratela del fetge, e lo grex d’amdozos los 
Lv 9,19  ariet e los ronyons ab lo sèu e la  ratela del fetga 20 posaren sobre los  
Ex 29,22 del moltó e la coha e la tela, e la  ratella del fetge e amdosos los royons, e  
Ex 9,17  nom en tota la terra. 17 ¿E encare  ratens lo meu pobla e no vols aquell  
Ex 32,31  que us perdó vostres peccats. 31 E  ratornà Moysèn a nostra Senyor e dix:  
Lv 14,44  e veurà que la llepra hi serà  ratornada e per les parets són escampades  
Ex 30,36 santificació. 36 E de açò pendràs e  ratornar-ho-has en soptil pélvora, e  
Lv 16,23  e serà llexat en lo desert. 23 »E  ratornarà Aron en lo tabernaccla del  
Lv 25,31 abans remuda no serà, en lo gibileu  ratornarà a son senyor. 32 »Les cases dels 
Lv 27,24 votat al Senyor, 24 e en lo jubileu  ratornarà al primer senyor qui l’havia  
Ex 14,28  aygües e somorgolaren-los. 28 E  ratornaren les aygües e cobriren les  
Ex 15,19  e ab cavalcadors en la mar, e  ratornaren demunt ells les aygües de la  
Ex 34,31 prop d’ell. 31 E apellats per ell,  ratornaren, axí Aron com los prínceps de  
Ex 13,17  contra ells a batalle e que’ls  ratornàs en Agipte, 18 mas menà’ls per la 
Ex 14,2 2 –Parle als fills de Ysrael que’s  ratornen e que’s meten per la ragió de  
Lv 26,31  31 en tant que les vostres ciutats  ratornen en soladat, e faré deserts  
Lv 25,51  l’ayn jubileu, segons lo compte  ratrà-li lo preu; 52 e si de poch,  
Ex 4,11 fabregat lo sort o lo mut, o qui ha  ratut lo veura al cech? ¿No hu he fet yo  
Ex 32,32  arrada. 32 E si no hu vols fer,  rau-me de ton libra lo qual scrivist. 33 
Lv 14,41 en lloch inmunda, 41 e la casa farà  raura dedins pertot, e farà gitar la  
Lv 14,9  tenda VII dies; 9 e en lo dia VIIè  raurà’s lo cap e la barbe e les celles e  
Ex 10,5  so que és [*] a le padruscade, e  rauran tots los arbres que’s fan en los  
Lv 21,5  la terra no s’ensutzarà. 5 No’s  rauran lo cap ni la barbe ni faran  
Lv 13,55 faç de aquell que no serà mudade ni  raversa ni la llepra esclatada, munde és,  
Ex 1,14  vida de aquells, e faÿen-los fer  rayolles de brach mesclat ab palla, e ab  
Ex 2,3  infant dins, e posaren-la en la  rebegina sobra la vora del flum. 4 E  
Lv 25,27 serà retrà-hu al comprador, e axí  rebrà la posseció sua. 28 E si no hu  
Lv 25,35  serà ton frara e malalt de mans,  rebràs aquell axí com estranger e palegrí  
Lv 25,53  que abans serví ab lo lloguer ne  rebratran. No aflagiràs a ell forçadement  
Lv 7,18  carns del sacrifici pacificable,  rebuyade serà sa oferta e no profitarà a  
Lv 21,14 prenga per muller nina; 14 viuda ne  rebuyade, ensutzade ne publica no la  
Lv 22,13  13 e si en altra manera, viuda o  rebuyade e sens fills, tornada serà a le  
Ex 24,3  hy puig ab ell. 3 E vench Moysèn e  recomtà al poble totes les peraules del  
Ex 16,22 tots los prínseps de la multitut, e  recomtaren-ho a Moysèn, 23 e ell dix-  
Ex 13,8  ne en les tues encontrades. 8 E  recomtats [*] en aquell dia e diràs:  
Ex 24,14  entra vosaltres nexaran castions,  recomtats-les a ells. 15 E con pujàs  
Ex 18,22  mayors a què no poran dar consell  recomteran a tu, e ells jutgeran les coses 
Lv 19,27 ne observareu los sompnis, 27 ni en  redó no us tolreu los cabells ni us reureu 
Ex 16,14  en lo desert una cosa menude quaix  redona, senblant a saliandre, sobre la  
Lv 26,1  ýdoles ni doladiç, ni títols  redresareu, ni gran pedra pozareu en  
Lv 26,5 fruyts los arbres seran complits; 5  reebrà la betuda de les messes la venema,  
Lv 25,48  qualsevulla de sos frares lo  reembrà, 49 o son oncla de part de para o  
Ex 39,3  cosir ab les primes colós sots son  regiment, 4 e II orlles ensemps ajustades  
Lv 13,48  llebrós haurà, 48 en stam o sots  regiment de aquell o serta pell [*], 49 si 
Ex 9,25  dels camps e tots los arbres de la  regió trenchà la pedruscade, 26 sols que  
Ex 19,2  Ysrael fiquà ses tendes devers la  regió del munt. 3 E Moysèn puyà a nostro  
Lv 18,3  no fareu; segons la custuma de la  regió de Canahan, a le qual yo dech metra  
Lv 25,24  meus sou, 24 per què tota la  regió de vostre poceció sots pacta de  
Ex 19,6  la terra, 6 e vós serets a mi en  regna sacerdotal e gent sante.” Aquestes  
Ex 15,18  les tues mans. 18 Lo Senyor  regnarà per tostemps e oltra. 19 E és  
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Ex 14,24  la vigília del matí, nostre Senyor  regordà la posade dels agipcians en colona 
Ex 25,20  que cascun llats de la claustra se  reguart en l’escampament de lus ales, e  
Ex 33,13  tu e trop gràcia devant tos ulls;  reguorda aquest pobla e aquesta gent. 14 E 
Ex 16,10 lo ajustament dels fills de Ysrael,  reguordaren en lo desert, e veus que la  
Ex 38,12 éran de matall. 12 E de la part qui  reguordava devers occident foren les  
Ex 25,20  l’oratori, e la cara de cascun  reguort devers l’oratori, e deu esser  
Ex 19,2  de Sinaý, 2 cor ells mogueren de  Rehabidim e vengueren tro al desert de  
Lv 19,20  que sia nobla enperò ab preu no  rehamuda ni donada a llibertat, seran  
Ex 22,11  de son proïsma, e lo Senyor Déu  rehebrà lo sagrement, e aquell no és  
Lv 24,8  seran mudats devant lo Senyor,  rehebuts dels fills de Ysrael de amistansa 
Ex 21,30  senyor ho sabia, sia mort. 30 E si  rehemsó serà mesa sobre ell, sia donade  
Lv 25,30  de un ayn. 30 E si no l’haurà  rehemuda en l’ayn, serà girade al  
Lv 25,33  tostemps se poden raembra. 33 Si  rehemudes no seran en lo jubileu, torneran 
Ex 12,43  a Moysèn e a Aron: –Aquesta és la  relagió de Pasque: »Nengun hom estrayn no  
Ex 12,26  vostres fills: “Quina és aquesta  religió?”, 27 vós direts a ells:  
Ex 8,3 e en los teus fronts, e en les tues  relíquies dels teus menjars, 4 e a tu e a  
Lv 27,18  al compte fins al jubileu, e serà  rellevat del preu. 19 La qual cosa si  
Lv 23,18  màcula d’un ayn e un vadell del  remat e II moltonets, e seran en holocaust 
Lv 25,25  e vendrà lo seu propinqüe per  rembra aquella, fer-ho porà; 26 emperò  
Lv 25,28  la sua mà, ço és, lo preu per  rembra, haurà lo comprador ço que haurà  
Lv 25,29  de la ciutat haurà llicència de  rembra-la dins lo temps de un ayn. 30 E  
Lv 25,30  seus succeÿdors per a tostemps, e  rembra no’s porà en lo temps del jubileu. 
Lv 25,49  de parentiu; e si ell se porà  rembra, fer-ho porà 50 llevant del preu  
Lv 27,15  e ci lo qui hu ha promès la volrà  rembra, donarà la sinquena part de la  
Lv 27,19  del preu. 19 La qual cosa si volrà  rembra aquell lo camp que havia promès,  
Lv 27,20  estimada e poceyrà aquell; 20 e si  rembra no’l volrà e a altri quisvulla  
Lv 27,27  ha la sinquena part del preu. E si  rembra no’l volrà, serà venut a altra  
Lv 27,28  o camp, no’s vendrà ni’s porà  rembra. Tot quant una vegada serà  
Lv 27,31  santifiquats. 31 E si algú volrà  rembra los seus delmes, anadir-hi-ha  
Lv 27,29 qui és presentade per l’hom, no’s  rembrà, mas de mort morrà. 30 »Tots delmes 
Ex 2,24  24 E oý Déu lo lur gemeguament e  remembrà’s de la covinence que féu ab  
Ex 23,13  ço que he dit a vós guordats, e no  remembrets los noms dels altres déus, ne  
Lv 8,35 les guardes del Senyor [*], e siats  remenbrans axí com a mi és manat. 36 [*]  
Ex 39,7  sobra los muscles de l’ephot per  remenbranse dels fills de Ysrael, axí con  
Lv 25,10  l’ayn Lè, e apellar-l’has  Remició a tots los habitadors de la tua  
Lv 11,3  qui ha depertida la ungla e que  remuch menyarets. 4 E qualquequal remugarà 
Lv 25,31  de camps serà venuda, que si abans  remuda no serà, en lo gibileu ratornarà a  
Lv 11,6 és no nàdeu. 6 »E la llebra atrecí,  remuga e no ha la ungla feza. 7 »E lo  
Lv 11,4  remuch menyarets. 4 E qualquequal  remugarà e haurà ungla, e no serà fesa,  
Ex 15,16  sia passat, [*] lo qual tu has  remut. 17 Tu los metràs e’ls plantaràs  
Lv 21,18  acost al seu servey. Si orp serà o  renquelós, de poquesa o asent gran o nas  
Ex 5,5  quante seria ell si donàvets a ell  repòs de les obres. 6 E menà en aquel di’ 
Ex 16,23  –Açò és açò que ha perlat Déu: Lo  repòs del disapte és sentificat al Senyor. 
Ex 35,2 VIIè dia serà a vós sant, disapte e  repòs de nostra Senyor, e aquell qui farà  
Lv 23,3  dia VIIè reposareu, car disapta de  repòs és, e serà anomenat sant. Nenguna  
Ex 20,11 mar e totes les coses que hy són, e  reposà en lo VII dia, e per amor de açò  
Lv 16,31  sareu mundats. 31 Lo disapte é lo  reposament, e aflegirets vostres ànimes a  
Ex 20,10  és lo disapte del Senyor ton Déu,  reposaràs e no faràs en aquell nenguna  
Lv 23,3  VI dies fareu faena; lo dia VIIè  reposareu, car disapta de repòs és, e serà 
Lv 26,35  de sa soladat, per tant con no ha  reposat en los vostres disaptes quant  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

778 
 

Ex 23,12  en lo VII dia sessaràs, per ço que  reposen los bous e tos àzens, e que  
Lv 19,17  en lo teu cor, mas publicament lo  reprèn perquè no hages sobre aquell  
Lv 5,2  per si matexa o per alguna altra  reptília, e serà oblidade la sua  
Lv 11,44  les vostres ànimes en totes les  reptílies que’s moven en terra, 45 car yo 
Lv 11,4  de aquella, e entre les inmundes  reputats aquella. 5 »E lo conill, qui  
Ex 5,8  sobra ells e no’ls aminvets  res del treball, ne’ls llexets vaguar; e  
Ex 5,11 puscats haver, e no us serà aminvat  res de vostre obre. 12 E fo escampat lo  
Ex 9,4  dels agipcians, axí que no parí  res d’ellò que pertenyia als fills de  
Ex 10,5  que cobriran tota la terra axí que  res d’ella no aparrà, e menyaran tot so  
Ex 12,10  ell nenguna cosa tro al matí, e si  res ne romandrà d’ell, cremats-ho en lo 
Ex 20,17 serventa, ni son bou ni son aze, ne  res que d’equels sia. 18 E tot lo poble  
Lv 2,11 meyns de llevat, axí que no hy hage  res de llevat ni de mel en ço que  
Lv 19,31  als encantadós ni dels ýdolas  res no enserqueu, que no siau poŀluats. Yo 
Lv 22,22  22 Si serà orp, si haurà trencat  res, si haurà nafra catada, si haurà  
Lv 23,31  aquella de son poble; 31 per què  res de obra no fareu en aquell. Custum bo  
Ex 13,13  l’aze muderàs per ovella si no’l  resembràs [*] per preu. 14 E com te  
Ex 24,8  8 E ell pres la sanch que havia  reservade e escampà-la sobre lo poble e  
Ex 23,12 reposen los bous e tos àzens, e que  †resesquen† los fills de ta serventa e tos 
Lv 6,28  e si serà vaxell de coura, sia  respat e puys llevat ab aygua. 29 »Tots  
Ex 34,30  los fills de Ysrael ab la cara axí  resplandent, taméran-sa de acostar-ce  
Ex 34,29  del testament, e no sabia que  resplendent fos la sua cara per ço cor en  
Ex 19,8  Moysèn a Déu per dir-li la  responció del poble, 9 dix a ell Déu: –Ya  
Ex 13,14  tos fills demà: “Què és açò?”, tu  respondràs a ells: “En mà fort nos tragué  
Ex 19,20  lo cap de aquell. E com aquell li  responés, 21 dix a ell: –Devalle e  
Ex 1,19  raservats los infants? 19 E elles  respongueren: –Les fembres hebrees no són  
Ex 19,19  molt més. E Moysèn perlave e Déu  responia a ell. 20 E Déu devallà sobre lo  
Ex 2,14  què fers ton proÿsma? 14 E aquell  respòs: –E qui t’ha fet príncep ne jutge  
Ex 3,4  e dix: –Moysèn, Moysèn! E ell  respòs: –Ací sóm! 5 Dix a ell: –No t’  
Ex 4,1  Agipta. 4,Tit Capítol IIII 1 E  respòs Moysèn e dix: –No creuran a mi ne  
Ex 4,2 és açò que tens en la mà tua? E ell  respòs: –Verga. 3 E dix nostre Senyor:  
Ex 5,2  mi en lo dasert.” 2 E aquell  respòs: –Qui és ton Senyor que yo hoja la  
Ex 5,17  fan contra lo teu pobla. 17 E ell  respòs: –Vosaltres vagats en ociositat, e  
Ex 6,12  de Yraell de la terra sua. 12 E  respòs Moysèn devant nostre Senyor: –Vet  
Ex 8,10  al flum fins a demà. 10 E ell  respòs: –Fes ço que’t plàcia. E ell li  
Ex 10,29 dia me vendràs devant, morràs. 29 E  respòs Moysèn: –Axí serà fet com has  
Ex 19,8  dites Déu que digués a ells. 8 E  respòs tot lo poble ensemps dient: –Tot ço 
Ex 24,3  del Senyor, e encare los juÿns, e  respòs lo poble tots a una veu: –Totes les 
Ex 32,18  oig en la posada. 18 E Moysèn  respòs: –No és veu de resposta de fortesa, 
Ex 32,22 sobra ell ten gran peccat? 22 E ell  respòs: –No s’irasque lo senyor meu. Tu  
Ex 32,33  libra lo qual scrivist. 33 Al qual  respòs nostre Senyor: –Qui peccarà a mi,  
Ex 34,10  peccats, e posseyràs-nos. 10 E  respòs nostra Senyor: –Yo faré fermament,  
Lv 10,19  axí com és manat a mi. 19 E  respòs Aron a Moysèn: –Vuy és ofert lo  
Ex 33,19 dix: –Mostra a mi la tua glòria. 19  Respòs nostre Senyor: –Yo mostraré tot bé  
Ex 32,18  18 E Moysèn respòs: –No és veu de  resposta de fortesa, ne veu de resposta de 
Ex 32,18  de resposta de fortesa, ne veu de  resposta de flaquesa, mas yo veig que veu  
Lv 25,27  temps que venut ho haurà, e ço que  restant serà retrà-hu al comprador, e  
Lv 25,52  lo nombre dels ayns, retrà lo  restant dels ayns al comprador. 53 Los que 
Lv 19,6  e l’altre dia, e tot quant serà  restat en lo terç dia ab foch ho cremareu. 
Lv 27,18  la picúnia segons los ayns que  restats són al compte fins al jubileu, e  
Ex 1,16  ociets-lo, e si és famella,  restaurats-la. 17 E les fembres taméran  
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Ex 1,22  gitat en lo flum, e si és fembra,  restaurats-la. 2,Tit Capítol II 1 E  
Ex 22,4  [*], o sia bou o aze o ovella,  restetuesqua-ho en doble. 5 E si algú  
Lv 25,24  de vostre poceció sots pacta de  restetuhació serà venuda. 25 »Si esent  
Ex 22,13  so que serà mort e no és tingut de  restituació. 14 »E si algú menllaverà  
Lv 5,16  16 e de açò que aportarà sa  restituesca lo dan, e puys anadesque-hy  
Ex 22,15  de son senyor, no deu esser  restituÿde, mayorment si serà llogade per  
Ex 22,5  son camp o del millor de sa vinya  restituyrà allò. 6 »E si axirà foch e  
Ex 22,12  furt és atrobat, lo dan deu esser  restituÿt a son senyor. 13 E si serà  
Ex 27,5  sots la ara de l’altar, e serà la  ret entrò a le meytat de l’altar. 6 E  
Ex 22,3  qui farà lo furt e no ha de què ho  reta, ell deu esser venut. 4 E si serà  
Ex 30,6  testament, devant la claustra que  reta testimoni com perlaré ab tu. 7 »E  
Lv 6,4  los hòmens, 4 totes coses pensades  reta, 5 tot ço que per enguan volia  
Lv 6,5 reta, 5 tot ço que per enguan volia  retenir, entreguament, e la sinquena part  
Ex 5,18  cor palla no serà donade a vós, e  retets segons custuma lo nombra de les  
Lv 19,35  malvada en juý, en pes just, en  retgla, [*] mesura. 36 [*] agual [*]. Yo  
Lv 25,13  les menyareu. 13 L’ayn jubileu  retorna tothom a les sues possecions. 14  
Ex 5,22  en sa mà per ociura nós. 22 E  retornà Moysèn a nostro Senyor e dix:  
Ex 23,4  bou de ton amich o aze arrant,  retornar-l’has a ell. 5 E si veuràs aze 
Lv 25,10  car ell és jubileu, [*] e cadescú  retornarà a le companya primera, 11 car  
Ex 14,26  –Stin la tua mà sobre la mar, e  retornaran les aygües [*]. 27 [*] en lur  
Ex 19,8  perlat nostre Senyor farem. E com  retornàs Moysèn a Déu per dir-li la  
Ex 18,26  tots temps, e ço que era molt greu  retornave a ell, e tota poque cosa  
Lv 25,28  del jubileu, car en ell tota venda  retornerà al senyor e al poseÿdor primer.  
Ex 22,11 sagrement, e aquell no és tingut de  retra. 12 E si lo furt és atrobat, lo dan  
Ex 22,14  serà present, sertes tengut és de  retra; 15 mas si serà fet en prasència de  
Lv 22,29  29 »E si inmolareu víctima per  retra gràcies al Senyor perquè sia piadós, 
Lv 27,8  X. 8 E si pobra serà e la estima  retra no porà, estarà devant lo sacerdot,  
Lv 24,18  18 Qui farirà e matarà animal,  retrà ànima per ànima. 19 »Qui farà alguna 
Lv 25,27  ho haurà, e ço que restant serà  retrà-hu al comprador, e axí rebrà la  
Lv 25,52  ab ell segons lo nombre dels ayns,  retrà lo restant dels ayns al comprador.  
Lv 26,26  quoguessen en un forn los pans e  retran aquells a pes, e mengereu e no  
Ex 22,30  serà ab sa mara, e en lo VIII dia  retràs aquell a mi. 31 »Hòmens sants  
Lv 14,48  purificarà aquella pus li és  retuda sanitat. 49 »E en la purificació de 
Lv 13,33  de la plaga agual en la cotna, 33  reurà’l en altra lloch meyns de la plagua 
Lv 19,27 redó no us tolreu los cabells ni us  reureu la barba, 28 ni sobra lo mort no us 
Ex 20,26  a l’altar meu, per ço que no sia  revelade la tua verguonya.” 21,Tit Capítol 
Ex 32,34  devant tu, e yo en lo dia de mon  revidar vesitaré aquest peccat en ells. 35 
Ex 1,8  8 E llevà’s en la terra de Agipta  rey nou, lo qual no conaxia Josep, 9 e dix 
Ex 1,15  ells ab duresa de cor. 15 E dix lo  rey de Egipta a IIs juÿes madrines –de les 
Ex 1,17 Senyor e no fahéran lo manament del  rey de Agipta, ans conservaren los  
Ex 1,18  conservaren los infants. 18 E lo  rey féu-les-sa venir e dix: –Per què  
Ex 2,23  23 E aprés molt de temps, morí lo  rey de Egipta. E sospiraren los fills de  
Ex 3,18  tu e los vells de Yraell al  rey da Egipta, e diràs a ell: “Lo Senyor,  
Ex 3,19  Mas yo sé que no llexarà a vós lo  rey de Agipta per ço que us na anets sinó  
Ex 5,4  o mortaldat. 4 E dix a ells lo  rey de Agipta: –Per què Moysèn e Aron sou  
Ex 6,11  dient: 11 –Entre e parla a Farahó,  rey de Egipta, que jequesqua axir los  
Ex 6,13  als fills de Yraell e a Faraó,  rey de Agipta, per ço que traguessen los  
Ex 6,27  són aquells qui parlaren a Farahó  rey de Agipta per traure los fills de  
Ex 6,29  –Yo sóm lo Senyor. Parle a Farahó,  rey de Agipta, totes les coses que yo  
Ex 14,8  nostre Senyor lo cor de Faraó,  rey de Agipte, e persaguí los fills de  
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Ex 19,17  de l’albergade, e estigueren a le  reÿl del munt. 18 E tot lo munt [*] fumave 
Ex 24,4 llevà’s matí e adifichà altar a la  reÿl del munt, e XII títols per XII trips  
Lv 19,10 colliràs, 10 ni en le tua vinya los  reÿms ne los grans cahens no’ls colliràs, 
Lv 25,5  la terra no les culliràs, e los  reÿms de les tues promeyes no’ls  
Ex 2,5 E veus [*] massipes anaven sobra la  riba del flom. E com la infanta viu la  
Ex 7,15  aygües e steràs encontre ell a la  riba del flum, e la verga la qual tornà  
Ex 14,31  los agipcians morts sobre la  riba de la mar. E vaeren los fills de  
Ex 30,15  lo preu tot a nostro Senyor. 15 Lo  rich no muntiplicarà ni lo pobra no  
Lv 19,15  del pobra ni honres la faç del  rich; justament jutge a ton proïsma. 16 No 
Ex 2,5  com la infanta viu la caxeta en lo  riu, tramès-hi una de ses massipes. E  
Ex 7,21  qui éran en lo flum, e podrí lo  riu e no poguéran los agipcians beura [*], 
Ex 7,19 e sobra los flums de aquells, e los  rius e los estanys e tots los lochs de les 
Lv 13,24  e la senadura serà blanqua o  roge, 25 considera aquella lo secerdot; e  
Lv 13,42  en lo cugurós serà blanqua color o  roge, 43 e açò veurà lo secerdot, comdapne 
Lv 13,49  o serta pell [*], 49 si d’alba o  roge màcula serà ensutzada, per llepra  
Ex 26,14  a ell altre cobriment de pells  roges de moltons, e sobre aquesta faràs  
Ex 39,33  dels cuyrs de moltons tints en  roig e la cuberta de les pells dells  
Lv 13,30  més avall del cuyr e en ell cabels  roigs menuts, ensutzat és, cor llepra del  
Ex 15,22  Aron los fills de Ysrael de la Mar  Roja, e intraren-se’n en lo desert de  
Ex 23,31  posaré los teus térmens de la Mar  Roja entrò a le mar dels palestins, e del  
Ex 3,2  a ell en flama de foch enmig de un  romaguer, e peria que’l romaguer cremàs,  
Ex 3,2  de un romaguer, e peria que’l  romaguer cremàs, e no cremava. 3 E dix  
Ex 3,3  gran visió, per què no crema la  romaguera.» 4 E viu nostre Senyor que ell  
Ex 3,4  veura, e apellà’l del mig de la  romaguera e dix: –Moysèn, Moysèn! E ell  
Ex 12,10  cosa tro al matí, e si res ne  romandrà d’ell, cremats-ho en lo foch.  
Ex 34,25 levat sanch de ton sacrifici, ne no  romandrà al matí del sacrifici de la festa 
Ex 36,25 25 E de la bande del tabernacla que  romandrà vers tramuntana féu XX taules 26  
Lv 2,3 odor a nostre Senyor. 3 E ço que’n  romandrà del sacrifici serà de Aron e de  
Lv 2,10  a nostre Senyor. 10 E qualque cosa  romandrà de allò, serà de Aron e de sos  
Lv 5,9  e ço que de la sanch de aquell  romandrà face decórrer al fonament de l’  
Lv 8,32  fills menyaran ells.” 32 E açò que  romandrà de la carn e dels pans, sia  
Lv 14,17  lo Senyor Déu, 17 e l’oli que  romandrà en la mà buydarà sobre l’estrem  
Lv 19,13  ne’l destrenyaràs per força. No  romandrà lo treball de ton llogater envers 
Lv 22,30  dia mengereu aquelles coses; no  romandrà neguna cosa en lo matí del dia  
Ex 8,11  dels teus infans [*], enperò elles  romandran en lo flum. 12 E axiren Moysèn e 
Lv 26,36 aquella. 36 »E los que de vosaltres  romandran donaran pahor en los coratges d’ 
Lv 26,39  qual cosa si de aquests nenguns na  romandran, entresquar-s’han en lurs  
Lv 25,51  51 e si més muntarà los anys que  romanen fins l’ayn jubileu, segons lo  
Lv 19,9  fins a le terra ni les spigues  romanens no colliràs, 10 ni en le tua  
Ex 24,6  e mès-la en un vaxell, e la part  romanent buydà sobre l’altar. 7 E pres lo 
Ex 29,12  de l’altar ab lo teu dit, e lo  romanent de la sanch gitaràs prop del  
Ex 29,20  lo polze dret de lurs peus, e lo  romanent de la sanch gitaràs desobra l’  
Ex 29,34  pans entrò al matí, cremaràs lo  romanent ab foch, car altres no’n dèvan  
Lv 4,7  del testament, e tot l’altra  romanent de la sanch buydarà en lo  
Lv 4,12  e ab los fems, 12 e ab tot lo  romanent del cors traurà fora de la  
Lv 4,18  lo tabernacla del testimoni, e lo  romanent de la sanch git prop lo fonament  
Lv 4,25  de l’altar de l’holocaust, e lo  romanent git al fonament de aquell. 26 E  
Lv 4,30  de l’altar de l’holocaust, e lo  romanent git en lo fonament de aquell. 31  
Lv 4,34  de l’altar dels holocausts, e lo  romanent git al fonament de aquell. 35 E  
Lv 5,13  qui ofir, 13 e prech per ell, e lo  romanent sia del prevera per prasantalla.  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

781 
 

Lv 6,16  de odor suau al Senyor; 16 e lo  romanent de la sèmola manuch Aron e sos  
Lv 8,24  dret de les mans e dels peus; lo  romanent gità sobra l’altar entorn. 25 E  
Lv 9,9  ’n lo corn de l’altar, e gità lo  romanent al fonament d’equell. 10 E lo  
Lv 13,26  pus pregon que’ll cuyr ni la carn  romanent, aquella serà espècia de llepra  
Lv 13,34  ne no serà pus pregona que la carn  romanent, mundarà aquell, e com haurà  
Lv 14,29  és escampada per la colpa, 29 e lo  romanent de l’oli qui és en la sua mà  
Lv 23,22  fins a terra, ni les spigues  romanents no les cullireu; als pobres e  
Ex 16,29  doblement lo menyar en lo VI dia.  Romanga cascú de vós ab si mateix, e nengú 
Ex 9,28  en nenguna manera d’equí avant no  romanguats. 29 E dix Moysèn: –Com yo saré  
Ex 28,28  ab fil blau, axí que sia feta e  romangue la juntura entra ll’hossen e lo  
Lv 7,15  ells menyaran en aquell dia, e no  romangue d’ells nenguna cosa tro al matí. 
Ex 10,24 mas vostres ovelles e vostros arnès  romanguen, e vostres infans romanguen ab  
Ex 10,24  arnès romanguen, e vostres infans  romanguen ab nosaltres. 25 E dix Moysèn:  
Ex 33,11  Jozuè, fill de Nun, infant,  romania en la tenda. 12 E dix Moysèn a  
Ex 10,12  e que mengen tota la herba que  romàs a le pedruscade. 13 E estès la sua  
Ex 10,15  tot ço [*] que a le padruscade era  romàs, en los arbres e en la herba, de la  
Ex 10,19  tots en la Mar Roya, axí que no’n  romàs nengú en totes les fins de Agipta.  
Ex 14,28  aquí neguaren en la mar, que no’n  romàs d’ells entrò a I. 29 E los fills de 
Lv 10,12  romasos: –Prenets lo sacrifici que  romàs de la oferta de nostre Senyor e  
Lv 10,16  irat contra Alazar e Aytamar, qui  romaseren ffills de Aron, e dix: 17 –Per  
Lv 10,12 a Ytamar, fills d’ell, que li éran  romasos: –Prenets lo sacrifici que romàs  
Ex 10,26  se n’irà ab nós, axí que no ich  romendrà d’él una ungla, ni de aquelles  
Ex 12,10  e los budells menyarets. 10 E no  romendrà d’ell nenguna cosa tro al matí,  
Ex 23,11  pobres de ton poble, e ço que hy  romendrà menjaran les bèsties del camp; e  
Ex 23,18  la sanch de mon sacrifici. No  romendrà lo grex de la mia festa entrò al  
Ex 25,25  entorn faràs un sercla qui l’aur  romendrà de IIII dits d’alt, e sobra  
Lv 7,16  dia sia menyada; si alguna cosa  romendrà tro al matí, llegut és de menyar  
Lv 20,14  tot viu sia cremat ab elles; no  romendrà tan lleig peccat entra vosaltres. 
Ex 8,9  e de la tua casa; mas enperò elles  romendran al flum fins a demà. 10 E ell  
Ex 24,14 -vos ací entrò que tornem a vós. E  romendran ab vós Aron e Hur, cor si entra  
Ex 29,34  de ço, car sans són. 34 E si  romendran de les carns consagrades e dels  
Lv 25,16  ho vendran a tu. 16 Quant més anys  romendran aprés del jubileu tant crexerà  
Lv 13,6  en la cotna, munderà ell, cor  ronya és, e sí llevarà l’home la sua  
Lv 22,22  nafra catada, si haurà clapes o  ronya o proïge, no presenten aquell al  
Lv 3,4  tot qui dins ell és 4 en abdós los  ronyons, e en los lombles, e en totes les  
Lv 3,10 complida endret de l’os, 10 ab los  ronyons e ab lo grex que cobre lo ventra,  
Lv 3,10  sobra los llombles e sobra los  ronyons tot lo grex de dins pendràs, 11 lo 
Lv 7,4  les entràmenes 4 e abdozos los  ronyons, e lo sèu demont ells, e la tela e 
Lv 8,16  e sobre lo fetge e sobre los  ronyons [*] pres Muysèn e perfumà’n l’  
Lv 8,25 la coha e tot lo grex qui cobre los  ronyons e los budells [*] e abdozos los  
Lv 9,10  d’equell. 10 E lo sèu e los  ronyons e la part del fetge qui són per  
Lv 9,19 sèu [*] e la coha de l’ariet e los  ronyons ab lo sèu e la ratela del fetga 20 
Ex 12,8 menyarets les carns en aquella nit,  rostides a foch, [*] ab llatugues  
Ex 12,9 cruu ni en aygua cuyt, mas solament  rostit al foch; e lo cap e los peus de  
Ex 5,7  mas que ells vajen cullir lo  rostoll en les mesces, e al bosch le  
Ex 5,12  per ço que cullicen la palla del  rostoll. 13 E los sobreposats de les obres 
Lv 14,56  o en cases, 56 o en sanadures o en  rotura de carn de màcula lluent e de  
Ex 10,19  llegosts e gità’ls tots en la Mar  Roya, axí que no’n romàs nengú en totes  
Ex 13,18  del desert que és prop de la Mar  Roya. E armats puyaren los fills de Ysrael 
Ex 15,4  de aquell són negats en la mar  Roya, 5 [*] e ells devallaren en pragon  
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Ex 34,12  amistances, cor ells són a tu en  roÿna, 13 mas destroviràs llurs ares e  
Ex 29,13 del fetge, e lo grex d’amdozos los  royons, e d’equest perfumaràs lo  
Ex 29,22  la ratella del fetge e amdosos los  royons, e lo grex qui és sobra ells, e la  
Ex 32,33  Senyor: –Qui peccarà a mi, yo’l  rrauré de mon llibra. 34 Tu emperò vé e  
Ex 28,25  sobre los musclos que l’ephot  rreguorda. 26 E faràs dos anells d’or,  
Lv 7,10  o mesclat o sia seque menys de  rres, [*] los fills de Ysrael sia depertit 
Ex 16,34  menà Déu a Moysèn, e posà aquel a  rreservar en lo tebernacle. 35 Los fills  
Ex 34,7  devant tu per si és ignossent, qui  rrets les iniquitats dels pares en los  
Ex 1,2  cascú ab sa casade hi entraren: 2  Rubem, Simeon, Lleví, Judàs, 3 Ysachar,  
Ex 6,14  per companyes sues. Ffills de  Rubèn, mayor nat de Yraell, foren: Enoch,  
Ex 6,15  15 Aquests són los parentats de  Rubèn. E los fills de Simeon foren:  
Ex 1,10 anadissen ab nostros anamichs e que  ·s barallassen ab nós, e que’ns gitassen  
Ex 2,13 lo segon jorn, e viu II hebreus qui  ·s barallaven, e dix en aquell qui havia  
Ex 5,9  e conplèsquan les obres, e no  ·s raposen per peraules monsonagueres. 10  
Ex 8,26 aqueste terra. 26 E dix Moysèn: –No  ·s pot axí fer †menys de totes les obres†  
Ex 10,5  e rauran tots los arbres que  ·s fan en los camps, 6 e umpliran les  
Ex 10,23  que negú no veyha son frare ne  ·s podia moura del loch en què era; mas en 
Ex 12,39  quals cogueren sots sendre, cor no  ·s poch levar, car covenie’ls axir de  
Ex 13,17  dret pasatge, que per ventura no  ·s panadís Farahó si’ls vaés, e que no’s 
Ex 13,17  Farahó si’ls vaés, e que no  ·s llevàs contra ells a batalle e que’ls  
Ex 13,22  mostràs la via cascun temps. 22 No  ·s partia d’éls, de dia la colona de la  
Ex 14,2  2 –Parle als fills de Ysrael que  ·s ratornen e que’s meten per la ragió de 
Ex 14,2  de Ysrael que’s ratornen e que  ·s meten per la ragió de Fiayrot, qui és  
Ex 14,15 a mi? Parle als fills de Ysrael que  ·s moguen, 16 e tu lleva la tua verga, e  
Ex 19,21  al poble que per ventura no  ·s desretglasen e que no passen los  
Ex 21,19  caurà en llit per malaltia, 19 si  ·s llevarà e irà defora sobre son bestó,  
Ex 21,22  la moneda de aquell és. 22 »E si  ·s berallaran II hòmens e algú d’ells  
Ex 22,27 carn de aquell, e no ha alra en què  ·s dorme; e si’s clamave a mi yo oyria  
Ex 22,27  e no ha alra en què’s dorme; e si  ·s clamave a mi yo oyria aquell, cor yo  
Ex 26,10  en la altra cortina per ço que  ·s pugua a la altra ajustar [*]. 11 E  
Ex 26,28  devers la plaga occidental 28 que  ·s meten per miganes taules demont entrò  
Ex 28,28 ll’hossen e lo ephot, e vet que no  ·s depertesquen. 29 E portarà Aron los  
Ex 28,32  a ora d’esberch [*] per ço que no  ·s tranch leugerament. 33 E devall als  
Ex 31,4  de fabre, qualquequal cosa que  ·s pugua fer, d’or o d’argent o d’eram, 
Ex 36,12 en cascuna de elles, 12 [*] axí que  ·s pogués junyir la una ab l’altra. 13 E  
Ex 36,13  ell féu L anells d’or per ço que  ·s junyisen ensemps e que fessen un  
Ex 36,22  en cascuna de les posts per ço que  ·s junyís la una ab l’altra; e axí ho féu 
Ex 36,24  a cascuna de les posts, per ço que  ·s junyís una a cascun cantó, là on  
Ex 39,19  de l’hossen, axí que l’hossen no  ·s podia moura. E fou fet axí com manà a  
Lv 4,2  que’l Senyor ha manat que no  ·s facen farà qualsevolrà: 3 »E [*] lo  
Lv 6,30  sants és, 30 e tota la oferena que  ·s deguoll per peccat de la qual se  
Lv 11,9  són a vós. 9 »Aquestes [*] que  ·s nodrexen en aygües e són llegudes a  
Lv 11,10  ne asquata, axí en les aygües qui  ·s moven com en mar, és abominabla a vós;  
Lv 11,29  les ensutzades e de aquelles qui  ·s moven en terra, axí com mostela e rata  
Lv 11,32 pels o salici o en qualque cosa que  ·s fa obra, sia tingude en aygua, com serà 
Lv 11,44  ànimes en totes les reptílies que  ·s moven en terra, 45 car yo sóm lo Senyor 
Lv 11,46  e de totes ànimas vivents que  ·s moven en aygua e graponen en terra, 47  
Lv 13,23  aquell per llepra, 23 e si no  ·s mourà, úlsara és la siquatriu, e l’  
Lv 14,57  colós d’equelles 57 ab què  ·s pugua conèxer qui és munde o inmunde.  
Lv 15,31  mostrarets als fills de Ysrael que  ·s guorden de llegeza e que no muyren en  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

783 
 

Lv 18,23  t’enllegiràs ab ella. La dona no  ·s sotsmetrà a dengun animal ni’s  
Lv 18,23  no’s sotsmetrà a dengun animal ni  ·s mesclarà ab ell, car lleg peccat és. 24 
Lv 20,6  de son pobbla. 6 »L’ànima qui  ·s declinarà als encantadors e als  
Lv 20,16  la bístia matau. 16 »La fembra qui  ·s sotmetrà a qualsevol bèstia, ansemps  
Lv 20,25  l’ocell ne en nengunes coses qui  ·s moven en la terra que a vosaltres he  
Lv 21,5  de la terra no s’ensutzarà. 5 No  ·s rauran lo cap ni la barbe ni faran  
Lv 21,10 de santes vestadures, lo seu cap no  ·s descobrirà ni les vestadures no  
Lv 22,2 –Parla a Aron e als fills d’él que  ·s guarden de aquelles coses qui són  
Lv 22,8  ni pres de bèstia no mengerà ni  ·s poŀluyrà en ells. Yo sóm lo Senyor. 9  
Lv 22,9  los meus manaments que no  ·s sotmeten a peccat perquè no múyran en  
Lv 22,23  presentar, mas vot [*] aquests no  ·s pot peguar. 24 Tot animal lo qual haurà 
Lv 25,23 les velles. 23 »La terra de sert no  ·s vendrà a totstemps, car mia és, e  
Lv 25,30  per a tostemps, e rembra no  ·s porà en lo temps del jubileu. 31 E si  
Lv 25,47  destrengueu per potènsia. 47 »Si  ·s raforcerà devers vosaltres la mà de l’ 
Lv 25,54  devant tu. 54 E si per açò no  ·s porà raembra, en l’ayn jubileu axirà  
Lv 26,40 e seus seran aflagits, 40 entrò que  ·s peniden de llurs malvestats e de sos  
Lv 26,41  terra batallívol entrò a tant que  ·s don verguonya la ignosenta pensa llur.  
Lv 27,10  prometrà, sant serà 10 e mudar no  ·s porà per millor que lo mal ni piyor que 
Lv 27,10 ni piyor que lo bo, la qual cosa si  ·s muderà en aquell que mundat és,  
Lv 27,11  lo qual sacrificar al Senyor no  ·s pot, si algú lo prometrà serà amenat  
Lv 27,20 venut, ultra lo qui l’havia [*] no  ·s porà, 21 car com vendrà lo dia del  
Lv 27,28  are sia hom o animal o camp, no  ·s vendrà ni’s porà rembra. Tot quant una 
Lv 27,28  o animal o camp, no’s vendrà ni  ·s porà rembra. Tot quant una vegada serà  
Lv 27,29  qui és presentade per l’hom, no  ·s rembrà, mas de mort morrà. 30 »Tots  
Ex 1,8  e compliren la terra. 8 E llevà  ’s en la terra de Agipta rey nou, lo qual  
Ex 2,14  com auciest hir lo egepcià? E temé  ’s Moysèn e dix: «Per cert, sabude és la  
Ex 2,17  pastors e manasaren-les. E llevà  ’s Moysès e defançà les infantes e abeurà  
Ex 2,24  Déu lo lur gemeguament e remembrà  ’s de la covinence que féu ab Abram e ab  
Ex 9,7  e diguéran-li que no. E agreuyà  ’s lo cor de Farahó e no llexà anar lo  
Ex 9,33  farits, cor terdans éran. 33 E axí  ’s Moysès devant Farahó de la ciutat e  
Ex 12,30  nats de les bèsties. 30 E llevà  ’s Farahó de nits, e tots sos serfs e tots 
Ex 12,33 vos-en e benaÿts mi. 33 E esforçà  ’s Agipte de cuytar e de enviar-los-ne 
Ex 16,21 obs, e con se llevave lo sol, fonie  ’s. 22 E en lo dia VI collien-ne dos  
Ex 17,10  com perlà a ell Moysèn, e batallà  ’s contre Amalech. E Moysèn e Aron e Hur  
Ex 19,16  de botzines per esmayar, e tamé  ’s lo poble qui era en l’albergade. 17 E  
Ex 24,4  peraules de nostro Senyor. E llevà  ’s matí e adifichà altar a la reÿl del  
Ex 32,14  aquella tostemps.” 14 E aconortà  ’s nostre Senyor, e no féu lo mal que  
Ex 33,8  axís Moysèn al tabernacla, llevave  ’s tot lo pobla e astava cascú a la porta  
Ex 34,4 aytals com les altres éran, e llevà  ’s de nits, e pujà en lo mont de Senaý,  
Ex 34,8 e en la quarte generació. 8 E cuytà  ’s Moysèn, e encorbà’s en terra e adorà,  
Ex 34,8  8 E cuytà’s Moysèn, e encorbà  ’s en terra e adorà, 9 e dix: –Senyor, si  
Ex 34,33  hach complides ses peraules, posà  ’s cobriment sobra la sua cara. 34 E com  
Ex 34,34  perlava ab nostre Senyor, ell lo  ’s levava, e com axia devant ell, ell lo  
Ex 34,35 -sa, e com perlava ab ells, ell le  ’s cobria. 35,Tit Capítol XXXVI 1 Ajustà  
Lv 6,11  de l’altar; 11 e puxs despullarà  ’s aquests draps e vestirà-se’n d’  
Lv 7,10  del sacerdot qui ho ofer; 10 vulle  ’s que sia ab oli untat o mesclat o sia  
Lv 14,8  llevarà la sua vestimenta, rague  ’s tots los pèls del cors e lleu-sa en  
Lv 14,9  VII dies; 9 e en lo dia VIIè raurà  ’s lo cap e la barbe e les celles e tots  
Lv 24,10  entra los fills de Ysrael, barallà  ’s en les tendes ab un hom de Ysrael, 11 e 
Lv 24,11  ell, amanat fon a Moysèn. E nomenà  ’s la mara d’ell Salumich filla de Ebrí,  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

784 
 

Lv 25,47  palagrí, e, vengut a meyns, vendrà  ’s ton frara o a’lgú de son llinatge, 48  
Ex 1,10  no montiplicacen mace, e que  s’escomoguéssan contra nós e’ns fessen  
Ex 1,10  nós e’ns fessen guerra, e que  s’anadissen ab nostros anamichs e que’s  
Ex 4,7  -hy e trach-le’n sane axí com  s’era debans. 8 –E serà si no creuran a  
Ex 4,14  ab ell, e veurà tu e alegrar- s’ha en son cor. 15 Tu parle ab ell e  
Ex 8,11 lo Senyor Déu nostre, 11 e pertir- s’han les granotes de tu e de la tua  
Ex 14,16  tua mà sobre la mar, e depertir- s’ha aquella per ço que íntran los fills  
Ex 16,15  «Què és açò?», cor no sabien què  s’era. Dix-los Moysèn: –Aquest és lo pa 
Ex 21,22 d’ells ferrà fembra preyns, e ella  s’afollarà, e ella viu, sertes tingut és  
Ex 22,8  serà atrobat lo lladre, acostar- s’ha lo senyor de la casa al jutge e  
Ex 24,2  de lluyn. 2 E solament Moysèn  s’ecostarà al Senyor, e aquells no s’hi  
Ex 24,2 s’ecostarà al Senyor, e aquells no  s’hi acostaran, ni lo poble no hy puig ab 
Ex 28,22  hosen dues cadenes d’or pur que  s’ajusten ensemps, 23 e dos anells d’or  
Ex 28,39  paguat d’ell. 39 »E estrènyer- s’ha sa guonella de lli, e faràs sàvena  
Ex 32,22  gran peccat? 22 E ell respòs: –No  s’irasque lo senyor meu. Tu conexs bé  
Ex 33,11  perlar homa a son amich. E com ell  s’entornave a le posade, son ministre  
Ex 36,2  e encara aquells qui de grat  s’hi ofarien obrar, 3 lliurà a ells tots  
Ex 39,21  e havia orla entorn per ço que no  s’esquinsàs. 22 E faéran sobre los  
Lv 5,19  perdonat [*] ell, 19 cor per error  s’era departit del Senyor. 6,Tit  1 E  
Lv 10,3  Yo seré santificat en aquells qui  s’acosten a mi, e devant tot lo poble  
Lv 13,15  cor la carn viva e la leprosia  s’escampa, no nèdea és. 16 E ci altra  
Lv 13,45  ab lo caperó ensemps, e clamar- s’ha al sacerdot 46 per totstemps, cor  
Lv 15,16 qual axirà sament de coyt, llevar- s’ha lo cors tot ab aygua, e serà inmunde 
Lv 15,18  fembra ab què haurà jagut llevar- s’ha ab aygua e serà no nèdeha entrò al  
Lv 18,6  6 »Nengun a la proïsma de sanch no  s’ecostarà perquè amostra la llegeza de  
Lv 21,1 fills de Aron e direts ha ells: »No  s’ensutza lo sacerdot en los morts de la  
Lv 21,4  4 e ab lo príncep de la terra no  s’ensutzarà. 5 No’s rauran lo cap ni la  
Lv 21,11  lo para de sert seu ni mara no  s’ensutzarà; 12 ni s’axirà dels sants  
Lv 21,12  seu ni mara no s’ensutzarà; 12 ni  s’axirà dels sants lochs, perquè no  
Lv 21,18  no presenta pa al seu Déu 18 ni  s’acost al seu servey. Si orp serà o  
Lv 21,21  màcula de la sament da Aron no  s’acosta a presentar víctima al Senyor,  
Lv 21,23  hora que dintre lo vel no entra ni  s’acost a le are, car màcula ha e  
Lv 22,3 vendran aprés de ells: »Tot hom qui  s’acostarà de vostre generació en  
Lv 26,39  nenguns na romandran, entresquar- s’han en lurs malvestats en la terra de  
Ex 1,1  en Agipta ab Jacob, cascú ab  sa casade hi entraren: 2 Rubem, Simeon,  
Ex 1,18  infants. 18 E lo rey féu-les- sa venir e dix: –Per què és açò que no  
Ex 2,4  sobra la vora del flum. 4 E estech  sa germane de luyn per saber què seria fet 
Ex 3,4  4 E viu nostre Senyor que ell  sa acostava per veura, e apellà’l del mig 
Ex 3,6  e lo Déu de Jacob. E cobrí Moysèn  sa faç, cor no podia guordar contra Déu. 7 
Ex 4,20  ànima són morts. 20 E pres Muysèn  sa muller e sos fills, e posà aquells  
Ex 5,21  cor vós havets mès coltell en  sa mà per ociura nós. 22 E retornà Moysèn  
Ex 6,20  20 E pres Amram muller Jocabech,  sa tia, la qual enfantà a ell Aron e  
Ex 7,12  [*], 12 e gitaren cascú d’ells  sa verga e tornaren colobres; mas la verga 
Ex 12,48  mascles de aquell; adonch acost- sa a selebrar, e serà axí com nadiu de la  
Ex 14,10  aprés d’ells. E tameren- sa fortment, e cridaren a nostre Senyor,  
Ex 17,12 foren ses mans alsades entrò al sol  sa quolguava. 13 E aflequí Jozuè e Amalech 
Ex 18,27  son sogre, e ell anà-se’n en  sa terra. 19,Tit Capítol XX 1 E en lo mes  
Ex 20,17 muller de aquell, ne son servent ne  sa serventa, ni son bou ni son aze, ne res 
Ex 20,20  que provàs a vós e per ço que sia  sa temor ab vós e que no pecats. 21 E  
Ex 21,3  aytal n’isque. E si havia muller,  sa muller isque ab ell ensemps. 4 E si son 
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Ex 21,7  enpertostemps. 7 »E si algú vendrà  sa filla o sa serventa, no axirà axí com  
Ex 21,7  7 »E si algú vendrà sa filla o  sa serventa, no axirà axí com lo serf ha  
Ex 21,10 vestiments, e no li nech lo preu de  sa nedaze. 11 E si no farà aquestes IIIs  
Ex 21,16  e vendrà aquell e serà trobat en  sa mà, de mort muyra. 17 [*] 18 »E com  
Ex 21,18  17 [*] 18 »E com alguns hòmens  sa berallaran e la I farrà l’altre  
Ex 21,20  20 »E qui farrà son serf o  sa serva ab verga e morrà dejús sa mà,  
Ex 21,20  o sa serva ab verga e morrà dejús  sa mà, digna serà de crim; 21 mas si  
Ex 21,26  ell ferrà l’ull de son serf o de  sa serva e destrovirà ell, los leix anar  
Ex 21,27 e si trencarà dent de son serf o de  sa serva, senblantment los jaquesque anar  
Ex 22,5  camp o vinya ab foch, o hy llexerà  sa bístia per ço que pexa aquí, sertes del 
Ex 22,5  millor de son camp o del millor de  sa vinya restituyrà allò. 6 »E si axirà  
Ex 22,8  casa al jutge e jurerà que no mès  sa mà en açò de son companyó 9 e sobre  
Ex 22,30  semblantment: VII dies serà ab  sa mara, e en lo VIII dia retràs aquell a  
Ex 23,19 Déu. »No cogues cabrit ab la let de  sa mara. 20 »Vet que yo tremet lo meu  
Ex 24,11 o quax cel com és sarè. 11 E no mès  sa mà sobre aquells qui de luyn estegueren 
Ex 25,31  e feràs del canelobra sos peus e  sa cana e ses branques e sos poms e ses  
Ex 25,37  ço que inllumín sobre la part de  sa cara. 38 E ses cayelles e sos ensencés  
Ex 26,6  junyiràs les cortines cade una a  sa par, e axí serà’n feta una tenda. 7 »E 
Ex 28,38  seu front per ço que nostre Senyor  sa tenga per paguat d’ell. 39 »E  
Ex 28,39  d’ell. 39 »E estrènyer-s’ha  sa guonella de lli, e faràs sàvena de lli  
Ex 28,43  lo tabernacla del testament e com  sa acostaran a l’altar per ço que  
Ex 32,1  XXXIII 1 E viu lo pobbla que massa  sa tardava Moysèn a devallar del munt, e  
Ex 32,5  adificà altar devant ell, e alçà  sa veu e cridà e dix: –Demà és festa a  
Ex 32,6  és festa a Déu. 6 E llavaren- sa matí e ofariren holocausts e hòsties  
Ex 32,6  a menyar e a beura, e llevaren- sa a juguar. 7 E parlà nostro Senyor a  
Ex 32,12  delir-los en la terra?” Rapòs- sa la tua ira, e sies aconortat sobra la  
Ex 32,19 veu és de hòmens cantants. 19 E com  sa acostàs a la posade, ell viu lo vadell  
Ex 33,8  [*] Moysèn dentrò al venir de  sa tenda. 9 E ell entrant en lo tabernacla 
Ex 34,26  Déu. »No coguas cabrit ab llet de  sa mara. 27 E dix nostro Senyor a Moysès:  
Ex 34,30  la cara axí resplandent, taméran- sa de acostar-ce prop d’ell. 31 E  
Ex 34,35  cor con veien a l’exir de Moysèn  sa faç axí esclarida, maravallaven-sa, e 
Ex 34,35  faç axí esclarida, maravallaven- sa, e com perlava ab ells, ell le’s  
Ex 35,11  11 ço és a saber, lo tebernacla e  sa tenda e son cubertor e ses clàvies e  
Ex 35,12  e ses colones e sos pilars, 12 e  sa arque e ses perxes e la claustra e la  
Ex 36,3 dels fills de Ysrael. E com la obra  sa comensàs de fer, tot dia venia lo pobla 
Ex 36,17 L en les altres, per ço que ensemps  sa poguessen ajunyir. 18 E féu L sivelles  
Ex 36,29 baix, e la una banda feya ajustar a  sa par, e axí ho féu de cascuna part per  
Ex 40,34  nuu ho cobria [*]. 34 E com la nuu  sa llevava del tabernacla, movien-sa los 
Ex 40,34 sa llevava del tabernacla, movien- sa los fills de Ysrael en llurs mogudes;  
Ex 40,35  35 e si penyava la nuu, estaven- sa en aquell mateix lloch. 36 E la nuu de  
Lv 1,12 depertesquen los menbres e lo cap e  sa fraxura, e pòsan-ho sobra llenya en  
Lv 4,13  »Cor si tota la coŀlació de Ysrael  sa ignorave per ignorància faent ço que és 
Lv 4,29  29 e pos la mà sobra lo cap de  sa oferena la qual és per peccat, e  
Lv 4,31  31 E pendràs tot lo sèu axí com  sa sol pendra los sacrificis pasificables, 
Lv 5,4 a bé, e en aquell jurament afermarà  sa paraula oblidadement e aprés entendrà  
Lv 5,16  santuari, 16 e de açò que aportarà  sa restituesca lo dan, e puys anadesque- 
Lv 6,10  guonella e bragues de lli sobre  sa carn, e pendrà les sendres que farà lo  
Lv 7,18  pacificable, rebuyade serà  sa oferta e no profitarà a l’ofarent, qui 
Lv 8,17  l’ara. 17 E lo cors e son cuyr e  sa carn e sa femta cremà en foch defora l’ 
Lv 8,17 17 E lo cors e son cuyr e sa carn e  sa femta cremà en foch defora l’  
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Lv 9,17 E sacrificà-li preentalla e omplí  sa palma d’ella e féu-na perfum sobra  
Lv 11,15  15 e tot corp negra e tot ocell de  sa senblance, 16 esturçs [*] e sperver  
Lv 11,36 fons e les sisternes e tota cosa on  sa ajusten les aygües seran mundes, e si  
Lv 13,2 a Aron dient: 2 –Home en lo qual en  sa carn o en sa cotna serà nada diversa  
Lv 13,2  2 –Home en lo qual en sa carn o en  sa cotna serà nada diversa color o busanya 
Lv 13,11  esser comdepnada, [*] en coyr de  sa carn; comdepnarà aquell lo secerdot e  
Lv 14,8 ’s tots los pèls del cors e lleu- sa en aygua, e com serà purificat pot  
Lv 16,28  E qualquequal cremarà açò, llevarà  sa vestimenta e sa carn ab aygua, e axí  
Lv 16,28  açò, llevarà sa vestimenta e  sa carn ab aygua, e axí entrarà en la  
Lv 18,17  de la germana de ta muller e da  sa filla no la descobriràs; la filla de  
Lv 18,17 la filla de son fill ni la filla de  sa filla no pendràs perquè descobres les  
Lv 18,19  vivent. 19 »A le dona qui ha de  sa flor no t’acostaràs, ni descobriràs la 
Lv 20,2 habiten en Ysrael, si nengú darà da  sa sament a le ýdola de Maloch, de mort  
Lv 20,9  9 »Qui maleyrà son para e  sa mara, de mort morrà. Qui lo para e la  
Lv 20,11 hom com la dona. 11 »Qui dormirà ab  sa madastra e descobrirà la verguonya de  
Lv 20,12  sobre ells. 12 »Si algú dormirà ab  sa nora, cadescú muyra, car gran peccat  
Lv 20,17 llur sia sobre ells. 17 »Qui pendrà  sa germana, filla de son para o filla de  
Lv 20,17  filla de son para o filla de  sa mara, e veurà la sua verguonya e ella  
Lv 20,18 perticiparà ab fembra en lo flux de  sa porgació e haurà descuberta llur legeza 
Lv 20,20  descubert la sua verguonya e de  sa parentat, portaran abdosos lo seu  
Lv 21,2  2 sinó solament en los conyunts de  sa sanch e propinqües, ço és a saber,  
Lv 22,27  VIIIè dia d’equí avant presentar  sa porà al Senyor; 28 e aquella vaque o  
Lv 25,48  son llinatge, 48 aprés de la venda  sa pot raembra; qualsevulla de sos frares  
Lv 26,35  e raposarà en los disaptes de  sa soladat, per tant con no ha reposat en  
Ex 2,15  sabude és la cosa.» 15 E Farahó  sabé açò, e volch-lo auciura, a Moysèn.  
Ex 32,1  ’ns tragué de terra de Agipta, no  sabem què li és esdavengut. 2 E dix-los  
Ex 32,23  ’ns aduig de terra de Agipta, no  sabem què li és sdevengut.” 24 Als quals  
Ex 1,19  egepcianes, cor elles matexes ho  saben fer axí bé con nós, e abans que nós  
Ex 7,11  colobre. 11 E apellà Farahó hòmens  sabens e encantadors, e faheren allò matex 
Lv 5,18  Lo qual ador per ell, cor no  sabent ho féu, e serà perdonat [*] ell, 19 
Ex 2,4  4 E estech sa germane de luyn per  saber què seria fet d’ell. 5 E veus [*]  
Ex 18,16  que yo jutge a ells, e fas-los a  saber los sacrets de Déu e la lig de  
Ex 29,5  a Aron los vestiments, ço és a  saber, la guonella del lli e lo pali de l’ 
Ex 33,12  yo amèn aquest pobla, e no fas a  saber a mi quals enviaràs ab mi. E tu  
Ex 33,12 mi. E tu diguist que’ls ma faràs a  saber per nom, e he trobade gràcia devant  
Ex 33,16  equest [*], 16 cor ¿con poríam nós  saber, yo ne ton pobla, que haguéssem  
Ex 35,11  nostre Senyor ha manat, 11 ço és a  saber, lo tebernacla e sa tenda e son  
Lv 2,4  axí con pans de sèmola, ço és a  saber, menys de llevat [*]; 5 [*] 6  
Lv 14,35  qui serà de casa e fer-ho-ha a  saber al prevera e dirà: “Enquax plaga de  
Lv 21,2  de sa sanch e propinqües, ço és a  saber, sobre pare e mara e fill e filla,  
Ex 36,1  Déu donà savieza e entaniment que  sabessen fer la obra de fferra, aquella  
Ex 21,29  sia allapidat; e si son senyor ho  sabia, sia mort. 30 E si rehemsó serà mesa 
Ex 21,36  depertèsquan entra si [*]. 36 E si  sabia son senyor que’l bou farís del corn 
Ex 34,29  les taules del testament, e no  sabia que resplendent fos la sua cara per  
Ex 16,15  qui vol dir: «Què és açò?», cor no  sabien què s’era. Dix-los Moysèn:  
Ex 16,31  a saliandre, blanch, e la sua  sabor quax semblant a crespells ab mel. 32 
Ex 29,46  de Ysrael e seré Déu d’ells, 46 e  sabran que yo só lo Senyor Déu d’ells,  
Ex 6,7  en poble, e seré vostro Senyor, e  sabrets bé que yo són Senyor vostre e Déu  
Ex 16,6  los fills de Ysrael: –Al vespra  sabrets que nostre Senyor trasch-vos de  
Ex 16,12 al matí serets sedollats de pans, e  sabrets que yo són lo Senyor Déu vostre.”  
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Ex 2,14  E temé’s Moysèn e dix: «Per cert,  sabude és la cosa.» 15 E Farahó sabé açò,  
Ex 3,1  les ovelles de Ytró son sogra,  sacerdot de Median, e com ell amanàs son  
Ex 6,25  25 E Alatzar, fill de Aron,  sacerdot, pres per muller de les filles de 
Ex 18,1 18,Tit Capítol XIX 1 E com oý Jetró  sacerdot de Median, sogre de Moysèn, tot  
Ex 29,30  30 VII dies vesta aquella lo  sacerdot, e per aquella serà custitució de 
Ex 31,10  sues santes en lo ministre Aron  sacerdot e sos fills per ço que servèsquan 
Ex 38,21  per mà de Lichamar, fill de Aron,  sacerdot, 22 les quals Beselehel, fill d’ 
Lv 3,16 e tot lo grex de dins, 16 pendrà lo  sacerdot e cremar-ho-ha en foch sobra  
Lv 4,25  cor [*] peccat és. 25 E lo  sacerdot bayn-se lo dit en la sanch del  
Lv 4,34  del sacrifici. 34 E prenga lo  sacerdot de la sanch en lo seu dit e tinye 
Lv 5,6  o I cabra, e orerà per ell lo  sacerdot e per son peccat. 7 »En altra  
Lv 5,12  peccat és. 12 E lliura aquella al  sacerdot, lo qual ne prengua un plen puyn  
Lv 5,16  -hy la Vè part e lliure-ho al  sacerdot, lo qual prech per aquell ofirén  
Lv 5,18  18 ofira un moltó net del folch al  sacerdot, segons la mesura de la extimació 
Lv 6,6  nàdeu del folch, e do aquell al  sacerdot segons la stimació de la mesura  
Lv 6,10 serà en aquell matex altar. 10 E lo  sacerdot vesta guonella e bragues de lli  
Lv 6,12  de l’altar, lo qual nodresqua lo  sacerdot metén a ell llenya matí tots  
Lv 6,15  e devant l’altar: 15 »Prenga lo  sacerdot I puyn de sèmola mesclada ab oli  
Lv 6,22  serà cremada en l’altar per lo  sacerdot qui del para per dret succeyrà,  
Lv 6,26  Déu, sant dels sants és. 26 E lo  sacerdot qui ofer, manuch aquella en lo  
Lv 7,5  del fetge [*], 5 e face’n lo  sacerdot perfum sobre l’altar, car açò és 
Lv 7,8  a ella ofarir pertenyaran. 8 »E lo  sacerdot qui offerrà lo sacrifici de l’  
Lv 7,9  en casola o en paella, serà del  sacerdot qui ho ofer; 10 vulle’s que sia  
Lv 7,30  seran consagrades, lliura-hu al  sacerdot, 31 lo qual ne face del sèu  
Lv 7,34  oferenes, e dar-ho-han a Aron,  sacerdot, e als fills de aquell en fur del 
Lv 12,8  per peccat, e pregarà per ella lo  sacerdot e axí serà mundade. 13,Tit  
Lv 13,2 axí com de llepra, sia aduyt a Aron  sacerdot o algú de sos fills. 3 Lo qual  
Lv 13,45 caperó ensemps, e clamar-s’ha al  sacerdot 46 per totstemps, cor llebrós és  
Lv 14,11  mesclada ab oli [*]. 11 E com lo  sacerdot purificarà l’homa, estebblirà  
Lv 14,13  per peccat e enaxí per la colpa al  sacerdot pertayn lo sacrifici, cor santa  
Lv 14,21  e ofir per ço que prech per ell lo  sacerdot, e la Xª part de la sèmola  
Lv 15,14  del testimoni e donarà aquells al  sacerdot, 15 lo qual oferrà la un per lo  
Lv 15,29  29 e en lo VIIIè dia oferrà al  sacerdot II tortres o II polls de coloms a 
Lv 19,22  I anyell, 22 e pregarà per ell lo  sacerdot, per lo seu peccat davant lo  
Lv 21,1 e direts ha ells: »No s’ensutza lo  sacerdot en los morts de la sua siutat, 2  
Lv 21,9  a vosaltres. 9 »La filla del  sacerdot si serà trobade ab mal acta e  
Lv 21,10 Déu, ab flames serà cremada. 10 »Lo  sacerdot mayor entre sos frares, lo qual  
Lv 21,13  ell és. Yo sóm lo Senyor. 13 »Lo  sacerdot prenga per muller nina; 14 viuda  
Lv 22,10 llogat per fer algun treball per lo  sacerdot no mengerà de aquelles coses; 11  
Lv 22,11  coses; 11 mas aquell que lo  sacerdot comprarà e lo qui serà servacial  
Lv 22,12  ne mengeran. 12 Si la filla del  sacerdot a qualsevulla del pobla serà  
Lv 22,14  que mengerà, e donar-ho-ha al  sacerdot al santuari. 15 »E no ensutzaran  
Lv 23,10  promeyes de les vostres messes al  sacerdot, 11 lo qual alsarà la guarba  
Lv 23,20  20 E com haurà llevat aquells lo  sacerdot ab pans de promícies devant lo  
Lv 27,8  retra no porà, estarà devant lo  sacerdot, e tant com aquell estimerà e  
Lv 27,11  lo prometrà serà amenat devant lo  sacerdot, 12 lo qual jutgerà si serà bo o  
Lv 27,14  al Senyor, considererà aquella lo  sacerdot si és bona o mala, e segons lo  
Lv 27,18  aprés de algun temps, llevarà lo  sacerdot la picúnia segons los ayns que  
Lv 27,23  al Senyor, 23 sotstraurà lo  sacerdot segons lo nombre dels ayns lo  
Ex 19,6 terra, 6 e vós serets a mi en regna  sacerdotal e gent sante.” Aquestes són les 
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Lv 6,29  29 »Tots los mascles del llinatge  sacerdotal mengen les carns de aquell, cor 
Ex 40,13 a mi, e la unció de aquells serà en  sacerdotaria profitós enpertostemps. 14 E  
Ex 28,1  dels fills de Ysrael, per esser  sacerdots e que servesquen a mi, axí com  
Ex 28,41 a ells, e serviran a mi en ofici de  sacerdots. 42 E fé a ells braguers de lli  
Ex 29,9  a ells capells, e seran a mi  sacerdots en custuma del setgla. E aprés  
Ex 29,44  ço que servèsquan a mi axí com a  sacerdots. 45 E habitaré enmig dells fills 
Ex 30,30  fills, e santificaràs aquells en  sacerdots per ço que servèsquan a mi. 31  
Ex 35,19  sos fills a servir a mi axí com a  sacerdots.” 20 E axí tota la multitut dels 
Lv 1,5  e offarran los fills de Aron,  sacerdots, la sanch de aquell gitant  
Lv 1,15  de colomins, 15 ofiren aquells los  sacerdots a l’altar, e torcen-li al  
Lv 2,2 portar-la-ha als fills d’Aron,  sacerdots, dals quals la un prenga lo puyn 
Lv 2,8 Senyor e lliurar-ho-has [*] als  sacerdots. 9 E com aquell oferrà aquella,  
Lv 3,2  tabernacla, e los fills de Aron,  sacerdots, scampen la sanch entorn de l’  
Lv 3,11  pendràs, 11 lo qual pendran los  sacerdots e posar-l’han sobra lo foch,  
Lv 4,20  del primer; e preguen per ells los  sacerdots, e Déu serà perdonador. 21  
Lv 6,23  succeyrà, 23 e tot sacrifici dels  sacerdots serà consumit de foch, e nagú no 
Lv 7,7 cascun sacrifici serà una lley: als  sacerdots qui a ella ofarir pertenyaran. 8 
Lv 7,14  a nostre Senyor, e serà dels  sacerdots qui estaven en lo sacrifici de  
Lv 7,32  pasificable serà en promícies dels  sacerdots 33 qui oferiren la sanch e lo  
Lv 8,22  I ariet segon en consagració dels  sacerdots, e posaren les llurs mans sobra  
Lv 13,44  e serà departit de l’arbitra dels  sacerdots, 45 haurà se vestimenta  
Lv 16,33  e enquara a l’altar e als  sacerdots e a l’univerç pobbla. 34 »E açò 
Lv 17,5  deven ofarir sacrifici e dons los  sacerdots dels fills de Ysrael, los quals  
Lv 17,6  al Senyor, 6 e scampen los  sacerdots la sanch sobra l’altar de Déu a 
Lv 21,1 sert lo Senyor a Moysèn: –Parla als  sacerdots fills de Aron e direts ha ells:  
Lv 27,21  se pertayn als drets dels  sacerdots. 22 »Si lo camp comprat e no de  
Ex 13,20 ossa ab vós.» 20 E mogueren-se de  Sachot e passaren en Chasom, en l’estrem  
Ex 18,16  a ells, e fas-los a saber los  sacrets de Déu e la lig de aquell. 17 E  
Ex 6,21  de Ysaquar foren: Coré e Neb e  Sacrí. 22 E los fills de Ozibel foren:  
Lv 9,7 dix a Aron: –Acoste’t a l’altar e  sacrifica per ton peccat e ofir lo  
Lv 8,22  axí com havia manat a ell. 22 E  sacrificà I ariet segon en consagració  
Lv 9,12  cremà fora de la albergade. 12 E  sacrificà e deguollà lo holocaust de  
Lv 9,15 sacrifici del poble e deguollà’l e  sacrificà’l axí com lo primer. 16 E  
Lv 9,16  ’l axí com lo primer. 16 E  sacrificà lo holocaust e féu-lo per son  
Lv 9,17  e féu-lo per son dret. 17 E  sacrificà-li preentalla e omplí sa palma 
Lv 19,6  sia piadós, 6 aquell dia que serà  sacrificada mengereu aquella, e l’altre  
Lv 22,28 28 e aquella vaque o ovella no serà  sacrificade en un dia ab los seus fruyts o 
Ex 34,15  per ço que menyasses de les coses  sacrificades, 16 e pendries de llurs  
Ex 34,14  és celós, e lo nom d’ell és Déu  sacrificador. 15 No tallaràs fermament ab  
Ex 3,18  IIIs dies per lo desert per ço que  sacrificam al Senyor Déu nostra.” 19 Mas  
Ex 5,3 via de III dies per lo desert e que  sacrificam al nostro Déu e Senyor, e que  
Ex 5,8  e puys cridaran dient: “Anem,  sacrificam al nostro Déu!” 9 Sien obrant e 
Ex 5,1  lo meu poble de Yraell per ço que  sacrifícan mi en lo dasert.” 2 E aquell  
Ex 8,1  Llexa anar lo meu pobla per ço que  sacrifícan a mi en lo desert. 2 E si no’l 
Ex 10,7  Llexem anar los hòmens per ço que  sacrifícan al Senyor llur Déu. ¿No veus  
Ex 8,8  e yo llexaré anar lo seu poble per  sacrificar lur Déu. 9 E dix Moysèn a  
Ex 8,29  que no lexs anar lo pobble per  sacrificar a nostre Senyor. 30 E axí  
Ex 10,26  nostre, car nós no sebem què degam  sacrificar entrò que’l loch siam  
Lv 1,13  e los peus llaveran ab aygua e  sacrificar-ho-han sobra l’altar en  
Lv 2,13  13 »E qualque cosa aportaràs per  sacrificar, salaràs ab sal, ne no  
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Lv 4,32  32 »E si lo moltó aportaran a  sacrificar per peccat, la ovella que  
Lv 27,9  9 »E l’animal lo qual se pot  sacrificar al Senyor, ci algú eser  
Lv 27,11  11 L’animal inmunda lo qual  sacrificar al Senyor no’s pot, si algú lo 
Lv 3,1 lur do, axí com de bous, aquell que  sacrificarà, sia mascla o sia fembra,  
Lv 7,13 agual mesclament, 13 e pans llevats  sacrificarà ab lo sacrifici de les gràcies 
Ex 12,6  al XIIII dia del mes aquest, e  sacrificaran ella de tota la multitut dels 
Lv 7,2  lo holocaust deguollaran e  sacrificaran per la colpa, e la sanch de  
Ex 3,12  trauràs lo poble meu de Agipta, tu  sacrificaràs a Déu sobre lo munt aquest.  
Ex 29,36  e mundaràs l’altar com  sacrificaràs a perdonar sobre ell hòstia o 
Ex 29,39  39 un a matí e altra al vespra  sacrificaràs, 40 e la Xè part de sèmola  
Ex 5,17  e per amor de açò diets: “Anem e  sacrificarem a Déu.” 18 Anats, donques, e  
Ex 8,26  obres† dels agipcians adorarem e  sacrificarem al Senyor Déu nostre, cor ci  
Ex 8,27  desert anadura de III dies, e aquí  sacrificarem al Senyor Déu nostre axí com  
Ex 24,5  de Ysrael, e ofariren holocausts e  sacrificaren sacrifics passificabbles a  
Lv 1,2 bèsties, dels bous e de les ovelles  sacrificarets vostres sacrificis. 3 »E si  
Lv 2,11  res de llevat ni de mel en ço que  sacrificareu a nostre Senyor. 12 Les  
Ex 32,8  e han-lo adorat e han-li  sacrificat, e han dit: “Aquests són los  
Lv 4,35 se sol fer del sèu del moltó qui és  sacrificat per pasificament, e sia cremat  
Ex 8,25  e Aron, e dix a ells: –Anats e  sacrificats al vostre Déu en aqueste  
Ex 8,28  Farahó: –Yo llexaré vós per ço que  sacrificats al Senyor Déu vostre en lo  
Ex 10,8  lo qual dix a ells: –Anats e  sacrificats al Déu vostre per ço que d’  
Ex 10,11  tants hòmens com vós vullats, e  sacrificats a nostre Senyor, cor açò  
Ex 12,31  e los fills de Ysrael, e anats e  sacrificats a vostre Senyor axí com havets 
Lv 3,9  deguolladura del pasificament per  sacrifice devant nostre Senyor, e lo grex  
Ex 7,16  Llexa anar lo meu poble per ço que  sacrifich en lo desert; e entrò are no l’ 
Ex 8,20  Llexa anar lo meu poble per ço que  sacrifich a mi, 21 cor si no’l llexes  
Ex 9,1  Llexa anar lo meu poble per ço que  sacrifich a mi; 2 cor si encara los  
Ex 9,13  Llexa anar lo meu poble per ço que  sacrifich mi, 14 cor en esta vegade  
Ex 10,3 mi? Llexa anar mon poble per ço que  sacrifich a mi. 4 E si no ho vols fer, vet 
Ex 13,15  les bèsties. E per amor de açò yo  sacrifich a nostre Senyor tot lo mascle  
Ex 18,12 Jetró, sogre de Moysèn, holocaust e  sacrifici a Déu. E vench Aron e tots los  
Ex 22,20 bèstia, morrà de mort. 20 »Qui farà  sacrifici al diable, sia destroït. No deu  
Ex 22,20  diable, sia destroït. No deu haver  sacrifici sinó solament Déu. 21 »E no  
Ex 23,18  sobre lo llevat la sanch de mon  sacrifici. No romendrà lo grex de la mia  
Ex 29,18  Oferta és a Déu e odor suau és  sacrifici a Déu. 19 »E pendràs lo moltó  
Ex 29,33  33 per ço que sia agradabla lo  sacrifici e qua santifícan la oferta de  
Ex 29,36  a perdonar sobre ell hòstia o  sacrifici, e untaràs aquell en  
Ex 29,42  dites, en odor de suavitat, 42 cor  sacrifici és a nostra Senyor e oferta  
Ex 34,25  sobra levat sanch de ton  sacrifici, ne no romandrà al matí del  
Ex 34,25  ne no romandrà al matí del  sacrifici de la festa de Pasque. 26 »Les  
Lv 1,10  10 »E si de les ovelles és son  sacrifici, e de moltons e de cabres, lo  
Lv 1,14  a nostre Senyor. 14 »E si faran  sacrifici o oferta de ocells al Senyor,  
Lv 2,1 Capítol II 1 »L’ànima com aportarà  sacrifici a nostre Senyor, sèmola serà la  
Lv 2,2  ara per ramenbrance, e és perfum e  sacrifici de plasent odor a nostre Senyor. 
Lv 2,3  Senyor. 3 E ço que’n romandrà del  sacrifici serà de Aron e de sos fills, e  
Lv 2,4 de nostre Senyor. 4 »E con portaran  sacrifici cuyt en lo forn, axí con pans de 
Lv 2,9  aquella, prenga lo mamorial del  sacrifici e ofire’l sobra l’altar, en  
Lv 2,13  al fermament del teu Déu del teu  sacrifici que en tota oferta no ofires  
Lv 2,16  de l’oli, e de tot l’ensens, cor  sacrifici és a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E 
Lv 3,2  2 e pos la mà sobra lo cap del seu  sacrifici, e deguollarà aquell en la  
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Lv 3,8  Senyor, 8 posen la mà sobra llur  sacrifici, ço és, en lo cap del sacrifici, 
Lv 3,8  sacrifici, ço és, en lo cap del  sacrifici, e puys deguoll-lo devant la  
Lv 4,2  com peccarà per ignorància de  sacrifici e de tots manements que’l  
Lv 4,10  e totes coses, 10 axí con del  sacrifici del pasificament, e farà perfum  
Lv 4,23  e aprés conexerà son peccat, ofira  sacrifici a nostre Senyor, un cabrit de  
Lv 4,25  bayn-se lo dit en la sanch del  sacrifici per peccat e tinye’n los corns  
Lv 4,33 solien deguollar los holocausts del  sacrifici. 34 E prenga lo sacerdot de la  
Lv 6,14  altar. 14 »Aquesta és la lley del  sacrifici e dels prasens que dèvan ofarir  
Lv 6,18  tostemps a vostres generacions de  sacrifici al Senyor; tots aquells qui  
Lv 6,20 la Xè part de I sister de sèmola en  sacrifici perdurable; la miytat per lo  
Lv 6,23  para per dret succeyrà, 23 e tot  sacrifici dels sacerdots serà consumit de  
Lv 7,7  7 »E axí com per peccat és ofert  sacrifici, e axí matex per la colpa; e a  
Lv 7,7  axí matex per la colpa; e a cascun  sacrifici serà una lley: als sacerdots qui 
Lv 7,8  8 »E lo sacerdot qui offerrà lo  sacrifici de l’holocaust haurà la pell de 
Lv 7,9  haurà la pell de aquell, 9 e tot  sacrifici de sèmola qui serà cuyt en forn  
Lv 7,13 13 e pans llevats sacrificarà ab lo  sacrifici de les gràcies per passifiquar,  
Lv 7,14  dels sacerdots qui estaven en lo  sacrifici de la sanch, 15 les carns del  
Lv 7,16 cosa per voluntat serà aportade per  sacrifici, senblantment en aquell dia sia  
Lv 7,18  en lo terç dia de les carns del  sacrifici pacificable, rebuyade serà sa  
Lv 7,29  als fills de Ysrael: »Qui ofer  sacrifici pasificabla al Senyor, ofira  
Lv 7,29  al Senyor, ofira ensemps son  sacrifici [*]. 30 Tenent en la sua mà lo  
Lv 7,32  de aquell. 32 E la mà dreta del  sacrifici pasificable serà en promícies  
Lv 7,34  apartaràs als fills de Ysrael del  sacrifici de llurs oferenes, e dar-ho- 
Lv 7,37  és la lley de l’holocaust e del  sacrifici per peccat e encara per colpa e  
Lv 8,28  e oferta en odor suau de  sacrifici a nostre Senyor. 29 E pres lo  
Lv 8,34 fets és, per ço que complats vostro  sacrifici. 35 De dia e de nit e starets en 
Lv 9,4  aquells devant lo Senyor en  sacrifici de cascú, e ofarits sèmola  
Lv 9,12  e deguollà lo holocaust de  sacrifici, e sos fills aportaren-li la  
Lv 9,15  del poble. E pres lo cabrit del  sacrifici del poble e deguollà’l e  
Lv 9,18  18 E deguollà lo bou e l’ariet en  sacrifici pacificabla del pobla, e  
Lv 10,12  que li éran romasos: –Prenets lo  sacrifici que romàs de la oferta de nostre 
Lv 10,17  e dix: 17 –Per què no menyats lo  sacrifici fet per peccat en lloch sant?  
Lv 10,19  Aron a Moysèn: –Vuy és ofert lo  sacrifici per peccat e lo holocaust devant 
Lv 10,19  E cridaren a mi e mengí dell  sacrifici vuy si plau devant los ulls de  
Lv 14,10  taque e III deenes de sèmola en  sacrifici, que sia mesclada ab oli [*]. 11 
Lv 14,13 per la colpa al sacerdot pertayn lo  sacrifici, cor santa dels sants és. 14 »E  
Lv 14,14  pendrà lo prevera de la sanch del  sacrifici que és deguollat per la colpa, e 
Lv 14,19  devant Déu per aquell e farà lo  sacrifici per peccat, e adonchs deguollarà 
Lv 14,21  de la sèmola mesclada en oli en  sacrifici, e II sistés d’oli 22 e II  
Lv 14,24 24 E pendrà lo prevera lo moltó del  sacrifici per la colpa e lo sester de l’  
Lv 14,32  la sua presentalla. 32 »Açò és lo  sacrifici del llebrós qui no pot haver  
Lv 17,5  5 E per amor de açò deven ofarir  sacrifici e dons los sacerdots dels fills  
Lv 17,8  ab vós qui offerrà holocaust o  sacrifici 9 e no hu aporterà a le porta  
Lv 21,8  és al Déu seu 8 e los pans del  sacrifici prasenta. Sia, donchs, sant, que 
Lv 23,8 no fareu en aquell, 8 e presantareu  sacrifici en foch al Senyor per VII dies,  
Lv 23,16  ço és, L dies, e axí presentareu  sacrifici novell al Senyor 17 de totes  
Lv 24,9  sant, car sant dels sants és del  sacrifici del Senyor, de dret per a tots  
Ex 12,27  religió?”, 27 vós direts a ells:  “Sacrifici passat és del Senyor, lo qual  
Ex 10,25 Moysèn: –¿Tu deràs en nostro Senyor  sacrificis en holocausts que ofiram al  
Ex 20,24 offarrets sobre aquell holocausts e  sacrificis pasificables, e vostres ovelles 
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Ex 29,28 cor promícies són e comensaments de  sacrificis pasificables d’equells qui  
Ex 40,27  E ofarien en aquell holocausts e  sacrificis, axí com Déu havia manat. 28 E  
Lv 1,2  les ovelles sacrificarets vostres  sacrificis. 3 »E si holocaust serà la llur 
Lv 4,31  lo sèu axí com sa sol pendra los  sacrificis pasificables, e perfumar-n’  
Lv 6,12  desobra farà perfum del sèu dels  sacrificis pasificables. 13 Aquest és lo  
Lv 7,35 la unció de Aron e a sos fills dels  sacrificis del Senyor en lo dia que Moysèn 
Lv 7,37  per colpa e per consagració e per  sacrificis pacificables, 38 les quals mès  
Lv 10,13  cor dat és a tu e a tos fills dels  sacrificis del Senyor, axí com manat és a  
Lv 23,37 oblació al Senyor, los holocausts e  sacrificis e ofarenes, 38 menys del que  
Ex 24,5  ofariren holocausts e sacrificaren  sacrifics passificabbles a Déu, vadells  
Ex 10,24  e Aron e dix a ells: –Anats e  sacrifiquats al Senyor Déu vostre, mas  
Ex 16,3 olles de les carns e menyàvem pa en  sadollament. Per què has menats nós en  
Ex 16,8  carn a menyar, e al matí pa en  sadollament, per ço car ha oÿdes vostres  
Lv 25,19  fruyts, dels quals mengeu fins a  sadollament, no tament †sumptuositat† de  
Lv 26,5  samenter, e mengereu vòstron pa en  sadollament, e sens pahor habitareu en  
Lv 26,26  a pes, e mengereu e no sareu  sadollats. 27 »E si enquare per aquestes  
Ex 24,10  de aquell quax obra de pedres de  safir o quax cel com és sarè. 11 E no mès  
Ex 28,18  la sagona serà de carvoncles e de  safís e de jaspis; 19 la terce sarà de  
Ex 39,11  11 e en la segona, carvoncles e  safís e jaspis; 12 e en lo terç,  
Ex 28,18 e de stopacis e de marachdes; 18 la  sagona serà de carvoncles e de safís e de  
Ex 39,29  una llaune de or pur a obs de la  sagrada †presa†, e escriviren en ella la  
Lv 5,1  peccadora peccarà e oyrà la veu de  sagrament e serà testimoni que ell ho oý o 
Ex 22,11  e nenguns no veuran açò, 11 lo  sagrement deu esser enmig d’ells que ell  
Ex 22,11 proïsma, e lo Senyor Déu rehebrà lo  sagrement, e aquell no és tingut de retra. 
Lv 23,10 terra la qual yo us donaré e haureu  saguades les messes, portareu los monolls  
Lv 23,22  vostres. 22 »E aprés que haureu  saguades les messes de vostra terra, no  
Lv 23,22  les messes de vostra terra, no les  saguareu fins a terra, ni les spigues  
Lv 2,13  per sacrificar, salaràs ab  sal, ne no aportaràs al fermament del teu  
Lv 2,13  que en tota oferta no ofires  sal. 14 »Si en altra manera ofarràs dons  
Ex 12,14 haurets aquell dia en ramenbrance e  salabrerets aquest dia en feste a Déu en  
Ex 13,5  terra fluent de llet e de mel. E  salabrerets aquest dia en cascuna de  
Lv 2,13  cosa aportaràs per sacrificar,  salaràs ab sal, ne no aportaràs al  
Lv 6,3 le hy metrà en cosa perduda o le hy  salerà, o en totes aquestes maneres o en  
Lv 8,26  e una besteza a manera de crespell  salgade d’oli e una foguace aliza posà  
Lv 7,12  de gràcia, ofiren pans sens llevat  salguats d’oli, e foguace aliza untade d’ 
Ex 16,14  menude quaix redona, senblant a  saliandre, sobre la terra. 15 E com ho  
Ex 16,31  per ço com era quaix senblant a  saliandre, blanch, e la sua sabor quax  
Lv 11,32 vaxell de fust o vestiment o pels o  salici o en qualque cosa que’s fa obra,  
Ex 12,22  hysop, e mullarets en la sanch, e  salpaçar-n’hets lo llindar e abdozos  
Lv 8,11  és en ell, 11 e santificà ells e  salpasà sobra l’altar VII veguades, e  
Ex 12,22 a ell per la Pasque. 22 E farets un  salpasser de una manade de hysop, e  
Lv 4,6  benyarà son dit en aquella sanch e  salpuscar-n’ha VII veguades devant lo  
Lv 14,51  les aygües vives atrecí, e de açò  salpuscarà la casa per VII vegades, 52 e  
Lv 4,17 testimoni, 17 e bany-hi son dit e  salpusch-ne VII veguades contra lo vell, 
Lv 14,7  de l’ocell deguollat. 7 E de açò  salpusch aquell qui és mundat VII vegades  
Lv 11,21  [*] haurà llonguesa detràs per què  saltarà sobra terra, 22 [*] axí com és  
Lv 10,14  teus són raposades de les oferenes  saludables dels fills de Ysrael, 15 enaxí  
Ex 18,7  de casa, e soplegà e besà-lo e  saludaren-se ab paraules pasificables. E 
Lv 24,11  Moysèn. E nomenà’s la mara d’ell  Salumich filla de Ebrí, del trip de Dan.  
Ex 15,2  nostre Senyor. Ell és fet a mi en  salut. Aquest és mon Déu, e yo glorificaré 
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Ex 15,26 que mis en Agipte. Yo sóm lo Senyor  salvador teu. 27 E vengueren en Helim, on  
Lv 23,40  e rams de arbre spes de fulla, e  sàlzer del torrent, e alegrar-vos-heu  
Lv 11,38  a algú serà donada aygua sobre la  samence e aprés serà toquada per la  
Ex 30,21  E serà fur de setgla a ell e a se  samensa per successions. 22 E parlà nostra 
Lv 11,37  37 E si’n cauran sobra la  samensa, no serà ensutzada aquella. 38 E  
Ex 28,43  de setgla serà a Aron e a la sua  sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol XXX 1  
Ex 32,13  dient: “Yo muntiplicaré la vostra  sament axí com les estelles del cel, e la  
Ex 32,13  aquella de què parlé daré a la tua  sament, e posseyrets aquella tostemps.” 14 
Ex 33,1  Ysach e Jacob, dient: “A le tua  sament daré aquella.” 2 E daré’t per  
Lv 12,2  »Fembra qui haurà consabut per  sament, si infentarà mascla serà no nèdee  
Lv 15,15  e serà mundat del flux de la sua  sament. 16 »E homa del qual axirà sament  
Lv 15,16  sament. 16 »E homa del qual axirà  sament de coyt, llevar-s’ha lo cors tot 
Lv 18,21  no seràs ensutzat. 21 »De la tua  sament, fill o filla no donaràs que  
Lv 20,2  en Ysrael, si nengú darà da sa  sament a le ýdola de Maloch, de mort  
Lv 20,3  per tant con haurà donat de la sua  sament a Maloch e haurà ensutzat lo meu  
Lv 20,4  l’hom qui haurà donat de la  sament sua a Amaloch e no’l volrà matar,  
Lv 21,17  17 –Digues a Aron: »Hom de la tua  sament per companyes qui haurà màcula, no  
Lv 21,21  21 nengú qui haurà màcula de la  sament da Aron no s’acosta a presentar  
Lv 22,4  Yo sóm lo Senyor. 4 »Homa de la  sament de Aron que serà llebrós o malalt  
Lv 22,4  serà llebrós o malalt per flux de  sament, no mengerà de aquelles coses que  
Lv 22,4  sobra cosa morta de la qual ix  sament axí com de participament, 5 e qui  
Lv 26,16  ànimes; debades sembrareu la  sament, que per los anemichs serà  
Lv 27,16  al Senyor, segons la mesura de la  sament serà estimat lo preu: si XXX  
Lv 26,5  venema, e la venema sobrevindrà al  samenter, e mengereu vòstron pa en  
Lv 14,56  en vestimens o en cases, 56 o en  sanadures o en rotura de carn de màcula  
Lv 13,37  porà hom conèxer que l’hom és  sanat e porà pronunciar que l’hom és  
Lv 15,13  sia llevat ab aygua. 13 »E si serà  sanat aquell qui de aquesta manera de  
Ex 4,9  aygües que pendràs del flum seran  sanch. 10 E dix Mossé a Déu: –Prec-ta,  
Ex 4,25  de aquell e dix: «Tu est novi de  sanch a mi.» 26 E lexà aquell pus que hach 
Ex 4,26  aquell pus que hach dit «Novi de  sanch a mi», per circumsizió. 27 E dix Déu 
Ex 7,17  les aygües del flum, e torneran en  sanch, 18 e los pexos qui són dins lo flum 
Ex 7,19 de les aygües, per ço que tornen en  sanch e que sia crúor en tota la terra de  
Ex 7,20  sos serfs. Mantinent tornaren en  sanch, 21 e foren morts tots los peixos  
Ex 7,21  los agipcians beura [*], e fo  sanch en tota la terra de Agipta. 22 E  
Ex 12,7  en lo vespra. 7 E pendran de la  sanch d’ell, e pozar-n’han sobre  
Ex 12,13  juý. Yo sóm Senyor. 13 E vasaré la  sanch a vós en senyal sobra les cases que  
Ex 12,13 cases que vós sots aquí, e veuré la  sanch, e passaré sobre vós e no serà a vós 
Ex 12,22  manade de hysop, e mullarets en la  sanch, e salpaçar-n’hets lo llindar e  
Ex 12,23 farir los egepcians, e com veurà la  sanch sobre lo llindar e’n cascú dels  
Ex 22,2  lo faridor no és tingut de la  sanch de aquell. 3 Mas si serà axit lo sol 
Ex 23,18  »No degollaràs sobre lo llevat la  sanch de mon sacrifici. No romendrà lo  
Ex 24,6  6 E pres Moysès la meytat de la  sanch e mès-la en un vaxell, e la part  
Ex 24,8  e sarem obadiens. 8 E ell pres la  sanch que havia reservade e escampà-la  
Ex 24,8  lo poble e dix: –Aquesta és la  sanch del fermament que fermà nostro  
Ex 29,12  tabernacla. 12 Despuix pendràs la  sanch del vadell, e posar-n’has sobra  
Ex 29,12  ab lo teu dit, e lo romanent de la  sanch gitaràs prop del fonament del  
Ex 29,16 deguollar-l’has. E pendràs de la  sanch de aquell, e gitar-l’has sobra l’ 
Ex 29,20 daguollarets lo moltó. E pendràs la  sanch de aquell, e posar-n’has sobra lo 
Ex 29,20  de lurs peus, e lo romanent de la  sanch gitaràs desobra l’altar entorn. 21  
Ex 29,21  entorn. 21 E pendràs despuix de la  sanch qui és sobra l’altar, e de l’oli  
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Ex 30,10  de aquell I vegade l’ayn, en la  sanch qui és oferta per peccat, e  
Ex 34,25 ayn. 25 »No deguollaràs sobra levat  sanch de ton sacrifici, ne no romandrà al  
Lv 1,5  los fills de Aron, sacerdots, la  sanch de aquell gitant entorn de l’altar  
Lv 1,11  e los fills de Aron giten la  sanch de aquell sobra l’altar entorn, 12  
Lv 1,15  lo cuyr, e lléxan decórrer la  sanch sobra l’altar a la part de la ara,  
Lv 3,2  de Aron, sacerdots, scampen la  sanch entorn de l’altar, 3 e ofiren de la 
Lv 3,8  e los fills de Aron scampen la  sanch entorn de l’altar, 9 e puys ofiren  
Lv 3,13  e los fills de Aron escampen la  sanch entorn de l’altar, 14 e pendran [*] 
Lv 3,17  los vostres habitacles. Ni grex ni  sanch de tot en tot no mengerets, e lo  
Lv 4,5  aquell al Senyor. 5 E pendrà de la  sanch del vadell e portarà aquella en lo  
Lv 4,6  6 e benyarà son dit en aquella  sanch e salpuscar-n’ha VII veguades  
Lv 4,7 santuari. 7 E posarà aquella matexa  sanch en lo corn de l’altar de la timiama 
Lv 4,7  e tot l’altra romanent de la  sanch buydarà en lo fonament de l’altar  
Lv 4,16  16 lo prevera untat prengue de la  sanch de aquel e port-la en lo  
Lv 4,18 la claustra, 18 e de aquella matexa  sanch pos en los corns de l’altar qui és  
Lv 4,18  del testimoni, e lo romanent de la  sanch git prop lo fonament de l’altar  
Lv 4,25  lo sacerdot bayn-se lo dit en la  sanch del sacrifici per peccat e tinye’n  
Lv 4,30  30 e prenga lo secerdot de la  sanch en lo seu dit e toch-na los corns  
Lv 4,34  34 E prenga lo sacerdot de la  sanch en lo seu dit e tinye’n los corns  
Lv 5,9 e puys sia deguollat e escamp de la  sanch de aquell les parets de l’altar, e  
Lv 5,9  parets de l’altar, e ço que de la  sanch de aquell romandrà face decórrer al  
Lv 6,27  aquell serà santificat. E si de la  sanch de aquell en les vestedures serà  
Lv 7,2  e sacrificaran per la colpa, e la  sanch de aquell sia escampade entorn de l’ 
Lv 7,14  qui estaven en lo sacrifici de la  sanch, 15 les carns del qual ells menyaran 
Lv 7,26  perirà del seu pobla. 26 »E la  sanch de tots los animals no menyarets en  
Lv 7,27  bestiar; 27 tota ànima qui menyarà  sanch perirà dels seus pobbles. 28 E parlà 
Lv 7,33  dels sacerdots 33 qui oferiren la  sanch e lo sèu; e los fills de Aron hauran 
Lv 8,15 e deguollà aquell. E pres Moysèn la  sanch e benyà son dit e tenyí los corns de 
Lv 8,15  com l’hach sentificat, escampà la  sanch en lo fonament d’equell. 16 E lo  
Lv 8,19  19 E deguollà aquell e escampà la  sanch d’equell sobre l’altar entorn. 20  
Lv 8,23  l’hach deguollat Moysèn, pres la  sanch de aquell e toquà’n la orella de  
Lv 8,24  los fills de Aron: e pres de la  sanch de l’ariet que havia degollat, e  
Lv 8,30  E pres l’ungüent de untadura e la  sanch que sobre l’altar havia scampada, e 
Lv 9,9  lo vadell per lo seu peccat, 9 la  sanch del qual li presentaren sos fills,  
Lv 9,12  e sos fills aportaren-li la  sanch d’aquell, la qual él buydà entorn  
Lv 9,18  e aportaren a ell sos fills la  sanch, la qual escampà sobra l’altar  
Lv 10,18 nostre Senyor. 18 E no fo aduyta la  sanch de aquell a le santadat, e vós  
Lv 12,4  l’infant. 4 E ella estarà en la  sanch de la sua purificació per XXXIII  
Lv 12,5  mèstrues, e estarà LXVI dies en la  sanch de la sua purificació. 6 »E com  
Lv 12,7  serà mundada del decorriment de la  sanch sua. Aquesta és la lley de les  
Lv 14,6  e l’hisop, tot açò benyaràs en la  sanch de l’ocell deguollat. 7 E de açò  
Lv 14,14  és. 14 »E pendrà lo prevera de la  sanch del sacrifici que és deguollat per  
Lv 14,17 de la mà e del peu dret, e sobra la  sanch qui és scampada per la colpa, 18 e  
Lv 14,25  25 e deguollarà l’enyell e de la  sanch de aquell posarà sobra l’estrem de  
Lv 14,28  e del peu atrecí en lo lloch de la  sanch qui és escampada per la colpa, 29 e  
Lv 14,51  test sobra aygües vives, 51 en la  sanch de aquell benyarà lo perdal viu e lo 
Lv 14,52  52 e purifiquarà aquella axí ab la  sanch del pardal com en les aygües vives,  
Lv 15,19  qui de son temps haurà flux de  sanch al cap del mes, sia departida per  
Lv 15,24 ella en lo temps mestrual de la sua  sanch, serà no nèdeu per VII dies, e en  
Lv 15,25  qui per molts dies soferrà flux de  sanch, no en lo temps de les mèstrues, mas 
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Lv 15,28  28 »E si cessarà lo flux de la  sanch, nombrerà VII dies de la sua  
Lv 15,33 de llur temps e qui soféran flux de  sanch, e dels hòmens qui jauen ab elles.  
Lv 16,14  ço que no muyra. 14 E prenga de la  sanch del tor e bany-hi son dit e git- 
Lv 16,15  per lo peccat del poble, escamp la  sanch de aquell dintra la claustra axí com 
Lv 16,15  la claustra axí com menat és de la  sanch del tor, la qual deu espergir en la  
Lv 16,18  casa sua [*]. 18 [*] e aportarà la  sanch del tor e del cabrit e gitarà  
Lv 16,27  peccat, dels quals és aportade la  sanch en lo santuari, seran aportats fora  
Lv 17,4  per oferta a Déu, digna és de  sanch quax axí com qui escampa sanch, e  
Lv 17,4  de sanch quax axí com qui escampa  sanch, e axí perirà d’enmig de son pobla. 
Lv 17,6  6 e scampen los sacerdots la  sanch sobra l’altar de Déu a la porta del 
Lv 17,10  entre vosaltres, si menyarà  sanch, yo fermaré la mia faç contra la  
Lv 17,11  11 cor l’ànima de la carn en la  sanch és, e yo doné aquella a vós sobre l’ 
Lv 17,11  sobre vostres ànimes, cor la  sanch [*] en l’ànima, e perdonarà. 12 E  
Lv 17,12  Tota ànima de vós no mengerà  sanch, ni encara los estrayns qui  
Lv 17,13  vos és llegut de menyar, escamp la  sanch sua e cobre-la ab terra, 14 car la 
Lv 17,14  14 car la ànima de tota carn en la  sanch és. E per ço he dit als fills de  
Lv 17,14  ço he dit als fills de Ysrael: La  sanch de tota carn no mengereu, car la  
Lv 17,14  car la ànima de tota carn en la  sanch és, quisvulla que mengerà aquella  
Lv 18,6  Senyor. 6 »Nengun a la proïsma de  sanch no s’ecostarà perquè amostra la  
Lv 19,16 en los pobles. No estaràs contra la  sanch de ton proïsma. Yo sóm lo Senyor. 17 
Lv 19,20  ab la fembra ab perticipació de  sanch, que sia esclava, encara que sia  
Lv 19,26  Senyor Déu vostre. 26 »No mengereu  sanch. No fareu adevinació ab ocells ne  
Lv 20,9  Qui lo para e la mara maleyrà, la  sanch d’él sia sobre ell. 10 »Si  
Lv 20,11  para, de mort múyran abdosos; la  sanch d’ells sia sobre ells. 12 »Si algú  
Lv 20,12  car gran peccat han comès; la  sanch llur sia sobre ells. 13 »Qui dormirà 
Lv 20,13  són de parlar: de mort múyran; la  sanch d’equells sia sobra ells. 14 »Qui  
Lv 20,16  ansemps muyra ab la bístia; la  sanch llur sia sobre ells. 17 »Qui pendrà  
Lv 20,18 ella haurà uberta la font de la sua  sanch, seran morts amendozos d’enmig de  
Lv 20,27  e ab pedres sien alepidats; la  sanch lur sobre ells sia. 21,Tit Capítol  
Lv 21,2 sinó solament en los conyunts de sa  sanch e propinqües, ço és a saber, sobre  
Ex 4,7  E tornà-le-hy e trach-le’n  sane axí com s’era debans. 8 –E serà si  
Lv 14,48 purificarà aquella pus li és retuda  sanitat. 49 »E en la purificació de  
Ex 29,33  estrayns no’n manyaran de ço, car  sans són. 34 E si romendran de les carns  
Ex 30,29  totes les coses, e seran sant de  sans, e qui toquarà açò serà santificat.  
Ex 15,13  en la tua forteleza en lo teu  sant habitacle. 14 E los pobles puyaren e  
Ex 23,7  pobre. 7 Fogiràs a monsónage, e lo  sant e lo just no auciuràs, cor yo sóm  
Ex 26,33  entra la santadat e entre lo  sant dels sants. 34 »E posaràs la claustra 
Ex 28,36  entratallaràs la obra del solament  sant de nostra Senyor. 37 E lligaràs  
Ex 29,31  e couràs las suas carns en lloch  sant, 32 les quals menyaran Aron e sos  
Ex 29,37  e santificaràs aquell, e serà  sant dels sants, e tot hom qui toquarà  
Ex 30,25  e untaràs d’equest ungüent d’oli  sant qui serà axí compost per fer obra de  
Ex 30,29  totes les coses, e seran  sant de sans, e qui toquarà açò serà  
Ex 30,31  “Aquest oli de untament sarà  sant a mi en les vostres generacions. 32  
Ex 30,32  alra, cor sentificat és e serà  sant a vós. 33 E qualque homa ne conpondrà 
Ex 30,36  lo qual lloch aparré a tu, e sarà  sant dels sants a vós la temiama. 37 Aytal 
Ex 30,37  no fassats en vostres usos, cor  sant és de nostre Senyor, 38 e qualsevol  
Ex 31,15 en lo VII, qui és disapta, és rapòs  sant a nostro Senyor. Totom qui farà en  
Ex 35,2 vostra obra. Lo VIIè dia serà a vós  sant, disapte e repòs de nostra Senyor, e  
Ex 35,31  31 e ha complit ell de l’esperit  sant de Déu e de saviesa e de enteniment e 
Ex 39,29  e escriviren en ella la obra del  sant nostra Senyor; 30 e estrangueren ab  
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Lv 2,3 serà de Aron e de sos fills, e serà  sant dels sants de les ofertes de nostre  
Lv 6,25  holocausts deguollaràs devant Déu,  sant dels sants és. 26 E lo sacerdot qui  
Lv 6,26  ofer, manuch aquella en lo lloch  sant en l’antrament del tabernacla. 27 »E 
Lv 6,27  escampada, sien llevades en lloch  sant. 28 E lo vaxell de la terra en lo  
Lv 6,29  mengen les carns de aquell, cor  sant dels sants és, 30 e tota la oferena  
Lv 7,6  llinatge de preveres en lo lloch  sant menyaran aquestes carns, cor sant és  
Lv 7,6  sant menyaran aquestes carns, cor  sant és dels sants. 7 »E axí com per  
Lv 10,10  que hajats sciència de triar entra  sant e no sant, e encare sutze e munda. 11 
Lv 10,10  sciència de triar entra sant e no  sant, e encare sutze e munda. 11  
Lv 10,12  sens llevat prop de l’altar, cor  sant dels sants és. 13 E menyarets-lo en 
Lv 10,13  és. 13 E menyarets-lo en lloch  sant, cor dat és a tu e a tos fills dels  
Lv 10,17  sacrifici fet per peccat en lloch  sant? Cor sant dels sants és, [*] dat a  
Lv 10,17  fet per peccat en lloch sant? Cor  sant dels sants és, [*] dat a vós que  
Lv 11,44 Déu vostro. Siats sants, cor yo sóm  sant. No ensutzets les vostres ànimes en  
Lv 11,45 en Senyor. Sants serets, cor yo sóm  sant. 46 »Aquesta és la lley dels animals  
Lv 14,13  e lo holocaust, ço és, en lo lloch  sant, e axí com per peccat e enaxí per la  
Lv 16,24  24 e llevarà la sua carn en lloch  sant, e aporteran-li sos vestiments. E  
Lv 19,2 e diràs a ells: »Sants siau, car yo  sant só, Senyor Déu vostre: 3 »Cadescú la  
Lv 20,3  santuari e haurà poluÿt lo meu nom  sant. 4 La qual cosa, si lo pobble de la  
Lv 20,26  26 »Sereu sants a mi, car yo sóm  sant. Yo sóm lo Senyor, e he-us saparats 
Lv 21,8  sacrifici prasenta. Sia, donchs,  sant, que yo sant só [*] qui santifique a  
Lv 21,8 prasenta. Sia, donchs, sant, que yo  sant só [*] qui santifique a vosaltres. 9  
Lv 21,10 entre sos frares, lo qual ab l’oli  sant és untat lo seu cap e les sues mans  
Lv 21,12  lo santuari del Senyor, car l’oli  sant del seu Déu sobre ell és. Yo sóm lo  
Lv 22,32 Yo sóm lo Senyor. 32 No ensutzeu lo  sant nom meu, perquè sia santificat enmig  
Lv 23,3  de repòs és, e serà anomenat  sant. Nenguna faena no fareu en ell.  
Lv 23,7  Lo dia primer serà a vosaltres [*]  sant; nenguna obra de servici no fareu en  
Lv 23,8 VII dies, e lo VII dia serà [*] pus  sant, e en aquell nenguna obra de servir  
Lv 23,24  sonareu ab trompes e serà nomanat  sant. 25 Nenguna obra de servici no fareu  
Lv 23,35  dia serà anomanat molt gran e molt  sant. Nenguna obra de servey no fareu en  
Lv 24,9  fills perquè’ls mengen en lloch  sant, car sant dels sants és del sacrifici 
Lv 24,9  ’ls mengen en lloch sant, car  sant dels sants és del sacrifici del  
Lv 27,9  al Senyor, ci algú eser prometrà,  sant serà 10 e mudar no’s porà per millor 
Lv 27,28  una vegada serà sentificat, del  sant dels sants serà al Senyor. 29 E tota  
Ex 30,10  aquell en les vostres generacions.  Sant dels sants és a nostro Senyor. 11 E  
Ex 3,5  com lo loch en què astàs terra  santa és. 6 E dix: –Yo sóm lo Déu de tos  
Ex 28,2  e Aytamar. 2 E faràs vestadura  santa a Aron, frare teu, en glòria e  
Ex 29,6  sobra son cap e la llanda de l’or  santa sobra la sàvena, 7 e gitar-li-  
Lv 10,7  manera perirets, e lo oli de la  santa unció és sobre vós. E ells feren tot 
Lv 12,4 XXXIII dies, e no toch nenguna cosa  santa ni entra en lo sentuari entrò que  
Lv 14,13  sacerdot pertayn lo sacrifici, cor  santa dels sants és. 14 »E pendrà lo  
Lv 23,21  E apellareu aquell dia festa molt  santa; nenguna obra de servici no fareu en 
Lv 23,36  Lo dia VIII serà gran festa e molt  santa; presentareu holocaust al Senyor,  
Lv 7,1 Aquesta és la lley de [*] la colpa.  »Santa dels sants és, 2 per amor de açò  
Ex 26,33  la qual depertirà entra la  santadat e entre lo sant dels sants. 34 »E 
Ex 35,19  los draps del lli a servitut de la  santadat, e los draps de la santadat a  
Ex 35,19  de la santadat, e los draps de la  santadat a Aron, al primer, e lo drap de  
Ex 39,1  faéran draps brodats a obs de la  santadat, dels quals fféran vestadures a  
Ex 39,41  41 e draps brodats a servir en la  santadat per Aron e per sos fills. 42 Cor  
Lv 10,18  fo aduyta la sanch de aquell a le  santadat, e vós deguérets menyar ella en  
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Lv 16,3 nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron en la  santadat, que oferrà I tor per peccat e un 
Lv 16,12  ço és, ultra la claustra, en la  santadat. 13 E pos sobre lo foch les coses 
Ex 19,6  a mi en regna sacerdotal e gent  sante.” Aquestes són les paraules que  
Lv 19,8  iniquitat o malvestat, car la cosa  sante del Senyor ha potlluÿda, e perirà la 
Ex 29,29 nostro Senyor. 29 »E les vesteduras  santes de què usarà Aron, hauran los fills 
Ex 31,10 e lo bací, 10 e les vestadures sues  santes en lo ministre Aron sacerdot e sos  
Ex 35,21  a lur coltivament ni a les  santes vestidures. 22 E los hòmens e les  
Ex 40,13  llevats ab aygua, 13 portaran les  santes vestadures per ço que aministren a  
Lv 16,4  lli sobre lo cap, cor aquestes són  santes vestedures les quals dèvan eser  
Lv 16,32  vestedura de lli e vestedures  santes, 33 e perdonarà al santuari, al  
Lv 21,10  santifiquades [*] i és vestit de  santes vestadures, lo seu cap no’s  
Lv 23,2  del Senyor les quals apellareu  santes: 3 »Per VI dies fareu faena; lo dia 
Lv 23,4 són, donques, les festes del Senyor  santes, les quals fer deveu en son temps:  
Lv 23,37  quals apellareu molt grans e molt  santes. Presentareu en aquelles oblació al 
Ex 13,2  nostre Senyor a Moysèn dient: 2  –Santifica a mi lo primer nat qui obre  
Lv 8,11  e tot ço qui és en ell, 11 e  santificà ells e salpasà sobra l’altar  
Ex 29,36  o sacrifici, e untaràs aquell en  santificació. 37 VII dies perdonaràs sobra 
Ex 30,35  e pura, e serà molt digna a  santificació. 36 E de açò pendràs e  
Ex 37,29 29 E componé l’oli de la untura de  santificació e la timiama de l’odorament  
Lv 8,9 pozà la llàmina d’or consagrade en  santificació, axí havia manat a ell nostre 
Lv 25,12 la verema no les collireu 12 per la  santificació de l’ayn jubileu, e  
Lv 27,29  sants serà al Senyor. 29 E tota  santificació qui és presentade per l’hom, 
Lv 23,12 12 E en aquell dia que la guarba és  santificada, serà tellat I anyell sens  
Lv 27,21  serà al Senyor, e la poceció  santificada se pertayn als drets dels  
Lv 27,28  28 »Tota cosa que al Senyor serà  santificada, are sia hom o animal o camp,  
Lv 5,15  aquelles coses qui són del Senyor  santificades peccarà, ofira per son peccat 
Lv 22,2  guarden de aquelles coses qui són  santificades dels fills de Ysrael, e no  
Lv 22,7  és mundat, mengerà de les coses  santificades, car vianda sua és. 8 Caygut  
Lv 22,12 donade per muller, de les coses que  santificades són no mangerà ni tanpoch de  
Lv 22,15  15 »E no ensutzaran les coses  santificades dels fills de Ysrael que  
Lv 22,16  malvestat de son peccat com coses  santificades mengeran. Yo sóm lo Senyor  
Ex 29,33  sia agradabla lo sacrifici e qua  santifícan la oferta de lurs mans. Los  
Lv 8,11 vaxells e lo pitxell e son bací per  santificar ells. 12 E gità oli sobra lo  
Ex 28,38  d’equells qui offerran, e  santificarà los fills de Ysrael en tots  
Ex 29,43 E aquí manaré los fills de Ysrael e  santificarà altar en ma glòria. 44 E  
Lv 16,19  veguades ab lo dit, e nedeyarà e  santificarà ell de totes les inmundícies  
Ex 29,1  és la cosa que faràs a ells: »Tu  santificaràs a éls a servir mi. Tu pendràs 
Ex 29,24  les mans de Aron e de sos fills, e  santificaràs aquelles alsant devant nostra 
Ex 29,26  moltó, lo qual és alsat a Aron, e  santificaràs aquell alsant devant nostre  
Ex 29,27 Senyor, e serà en la tua part. 27 E  santificaràs lo pits, e serà consegrat, e  
Ex 29,37  dies perdonaràs sobra l’altar, e  santificaràs aquell, e serà sant dels  
Ex 30,30  30 E untaràs Aron e sos fills, e  santificaràs aquells en sacerdots per ço  
Lv 25,10  en tota la vostra terra. 10 E  santificaràs l’ayn Lè, e apellar-l’has 
Ex 29,44  altar en ma glòria. 44 E  santificaré al tebernacla del testament ab 
Ex 29,28  del moltó, 28 ab la qual és  santificat Aron e sos fills, e açò caurà  
Ex 29,37  e tot hom qui toquarà aquell serà  santificat. 38 »E açò és alò que faràs en  
Ex 30,29  de sans, e qui toquarà açò serà  santificat. 30 E untaràs Aron e sos fills, 
Lv 6,27  toquerà les carns de aquell serà  santificat. E si de la sanch de aquell en  
Lv 10,3  que parlà nostre Senyor: Yo seré  santificat en aquells qui s’acosten a  
Lv 17,5  auciuran en lo camp per ço que sia  santificat Déu devant a le porta del  
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Lv 21,7 ni aquella [*] és de son marit, car  santificat és al Déu seu 8 e los pans del  
Lv 22,32  lo sant nom meu, perquè sia  santificat enmig dels fills de Ysrael. Yo  
Lv 27,10 ’s muderà en aquell que mundat és,  santificat serà al Senyor. 11 L’animal  
Lv 27,21  car com vendrà lo dia del jubileu  santificat serà al Senyor, e la poceció  
Lv 27,22 e no de la poceció dels mayors serà  santificat al Senyor, 23 sotstraurà lo  
Lv 27,32  passen, tot quant dehè vendrà serà  santificat al Senyor, 33 e no serà alegit  
Ex 29,34  car altres no’n dèvan manyar, cor  santificats són. 35 »Totes les coses que  
Lv 6,18  aquells qui toquaran aquella seran  santificats. 19 E parlà [*] Moysèn e dix:  
Lv 8,31  lurs vestiments. 31 E com hach  santificats ells e lurs vestiments, manà a 
Lv 19,24  tots los fruyts de aquells saran  santificats lloabbles al Senyor, 25 e en  
Lv 20,7  aquella d’enmig de son pobla. 7  »Santificau-vos e siau sants, car yo sóm 
Ex 31,13  que sapiats que yo sóm Senyor qui  santifich a vós. 14 [*] E qui ensutzerà  
Lv 21,23  santuari meu. Yo sóm lo Senyor qui  santifich a ells. 24 Parlà Moysèn a Aron e 
Lv 22,16  mengeran. Yo sóm lo Senyor qui  santifich a ells. 17 Perlà lo Senyor a  
Lv 21,10 és untat lo seu cap e les sues mans  santifiquades [*] i és vestit de santes  
Lv 22,3  generació en aquelles coses que  santifiquades són e que prasenten los  
Lv 22,4  no mengerà de aquelles coses que  santifiquades són a mi entrò a tant que  
Lv 22,6  e no mengerà de les coses qui  santifiquades són; e com haurà llevat la  
Lv 22,10  estranger no mengerà de les coses  santifiquades; [*] lo llogat per fer algun 
Lv 22,14  14 »Ne qui mengerà de les coses  santifiquades per ignorància, afagirà-hy 
Lv 27,14  »L’hom si prometrà la sua casa e  santifiquar-la al Senyor, considererà  
Lv 27,26  Senyor pertanyen nengú no’ls pot  santifiquar ni votar: vulles bou, vulles  
Lv 23,11  l’altra dia de disapta, e  santifiquarà aquell. 12 E en aquell dia  
Lv 27,16  camp de la sua posseció prometrà e  santifiquarà al Senyor, segons la mesura  
Ex 30,29  pertanyen a lur coltivament. 29 E  santifiquaràs totes les coses, e seran  
Lv 27,33  muderà, so que mudat serà [*] serà  santifiquat al Senyor e no serà ramut. 34  
Ex 40,9 ab los seus vaxells per ço que sien  santifiquats, 10 e l’altar de l’  
Lv 22,2  Ysrael, e no ensutzen lo nom dels  santifiquats a mi que ells presenten. Yo  
Lv 27,30  arbres, del Senyor són e a ell són  santifiquats. 31 E si algú volrà rembra  
Lv 20,8 e feu aquells. Yo sóm lo Senyor qui  santifique a vosaltres. 9 »Qui maleyrà son 
Lv 21,8  sant, que yo sant só [*] qui  santifique a vosaltres. 9 »La filla del  
Lv 21,15  sua gent, car yo sóm lo Senyor qui  santifique a ell. 16 Parlà lo Senyor a  
Lv 22,9  ensutzat. Yo sóm lo Senyor qui  santifique a vosaltres. 10 »Nengun  
Lv 22,32  de Ysrael. Yo sóm lo Senyor qui  santifique a vosaltres, 33 e us he trets  
Lv 6,17  Senyor. E ofiren l’ensens en lo  santo santorum, e serà axí com per peccat  
Lv 6,17  E ofiren l’ensens en lo santo  santorum, e serà axí com per peccat o per  
Ex 22,31  dia retràs aquell a mi. 31 »Hòmens  sants sarets a mi, e no menjarets les  
Ex 26,33  la santadat e entre lo sant dels  sants. 34 »E posaràs la claustra primer  
Ex 28,4  oral e braguer. E faran vestiments  sants a Aron, ton frare, e a sos fills,  
Ex 29,37  aquell, e serà sant dels  sants, e tot hom qui toquarà aquell serà  
Ex 30,10  les vostres generacions. Sant dels  sants és a nostro Senyor. 11 E parlà  
Ex 30,36 lloch aparré a tu, e sarà sant dels  sants a vós la temiama. 37 Aytal  
Ex 40,11  coses consagrades, per ço que sien  sants dels sants. 12 »E acostaràs Aron  
Ex 40,11  per ço que sien sants dels  sants. 12 »E acostaràs Aron defora del  
Lv 2,3  e de sos fills, e serà sant dels  sants de les ofertes de nostre Senyor. 4  
Lv 2,10  allò, serà de Aron e de sos fills,  sants dels sants de les ofertes de nostre  
Lv 2,10  de Aron e de sos fills, sants dels  sants de les ofertes de nostre Senyor. 11  
Lv 6,25  deguollaràs devant Déu, sant dels  sants és. 26 E lo sacerdot qui ofer,  
Lv 6,29  les carns de aquell, cor sant dels  sants és, 30 e tota la oferena que’s  
Lv 7,1  lley de [*] la colpa. »Santa dels  sants és, 2 per amor de açò allà on  
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Lv 7,6  aquestes carns, cor sant és dels  sants. 7 »E axí com per peccat és ofert  
Lv 10,12  prop de l’altar, cor sant dels  sants és. 13 E menyarets-lo en lloch  
Lv 10,17 peccat en lloch sant? Cor sant dels  sants és, [*] dat a vós que portets  
Lv 11,44  yo sóm lo Senyor Déu vostro. Siats  sants, cor yo sóm sant. No ensutzets les  
Lv 14,13  lo sacrifici, cor santa dels  sants és. 14 »E pendrà lo prevera de la  
Lv 20,7  pobla. 7 »Santificau-vos e siau  sants, car yo sóm lo Senyor Déu vostre. 8  
Lv 20,26  de esser potluades. 26 »Sereu  sants a mi, car yo sóm sant. Yo sóm lo  
Lv 21,6  del seu Déu praséntan, e per tant  sants seran. 7 »De lloch sutze ni desonest 
Lv 21,12  s’ensutzarà; 12 ni s’axirà dels  sants lochs, perquè no poŀluesqua lo  
Lv 24,9 mengen en lloch sant, car sant dels  sants és del sacrifici del Senyor, de dret 
Lv 27,28  serà sentificat, del sant dels  sants serà al Senyor. 29 E tota  
Lv 11,45  per ço que fos a vós en Senyor.  Sants serets, cor yo sóm sant. 46 »Aquesta 
Lv 19,2  conpanya d’equell e diràs a ells:  »Sants siau, car yo sant só, Senyor Déu  
Lv 21,6  entratallaments en llur carn. 6  Sants seran al Senyor Déu seu, e no  
Ex 15,17  Senyor, has obrat, Senyor, lo teu  santuari al qual formaren les tues mans.  
Ex 28,29  sobra son pits com entrarà en lo  santuari, en ramenbrance davant Déu  
Ex 28,43  altar per ço que aminéstran en lo  santuari, per ço que en iniquitat de la  
Ex 29,30  per ço que aminéstran a mi en lo  santuari. 31 »E pendràs lo moltó de la  
Ex 30,24  24 càssia D sicles en pes del  santuari, e oli de olives net I sister. 25 
Ex 31,11 unció, e la timiama odorabble en lo  santuari. Totes aquestes coses que yo mane 
Ex 36,1 de fferra, aquella que en lo ús del  santuari fos nessaçària, axí com nostre  
Ex 36,6  ni hom ni fembra no ofarís pus al  santuari. E axí fou sessat que no ofarien  
Ex 38,24 l’or qui fou despès en la obra del  santuari [*] fo ofert en dons foren  
Ex 38,24  quintàs e DCCXXX scicles a pes del  santuari. 25 E fou ofert de aquells qui  
Ex 39,1 quals portàs com aministraria en lo  santuari, axí com manà nostre Senyor a  
Lv 4,6  contra lo vel o la claustra del  santuari. 7 E posarà aquella matexa sanch  
Lv 5,15  fer, II sicles segons lo pes del  santuari, 16 e de açò que aportarà sa  
Lv 6,16  e mengen-la en lo loch del  santuari del tabernaccla; 17 e per ço no  
Lv 10,4 e prenets vostres frares devant del  santuari, e aportats-los fora de la  
Lv 10,18  e vós deguérets menyar ella en lo  santuari, axí com és manat a mi. 19 E  
Lv 16,2 frare que no entra null temps en lo  santuari qui és dins de la claustra devant 
Lv 16,16  l’oracla. 16 E perdonarà sobre lo  santuari de totes les inmundícies dels  
Lv 16,17  17 Nengun homa no sia en lo  santuari [*] per ço que prech si e per la  
Lv 16,20  20 »E aprés que haurà mundat lo  santuari e lo tabernacla e l’altar,  
Lv 16,23 primerament portava com intrà en lo  santuari, e llexarà-les aquí, 24 e  
Lv 16,27  quals és aportade la sanch en lo  santuari, seran aportats fora la albergada 
Lv 16,33  santes, 33 e perdonarà al  santuari, al tabernaccla del testimoni e  
Lv 19,30  disaptes observau e temeu lo meu  santuari. Yo sóm lo Senyor. 31 »No us  
Lv 20,3  a Maloch e haurà ensutzat lo meu  santuari e haurà poluÿt lo meu nom sant. 4 
Lv 21,12  lochs, perquè no poŀluesqua lo  santuari del Senyor, car l’oli sant del  
Lv 21,22  solament dels pans qui són en lo  santuari, 23 axí dementra és la hora que  
Lv 21,23  car màcula ha e ensutzar no deu lo  santuari meu. Yo sóm lo Senyor qui  
Lv 22,9  a peccat perquè no múyran en lo  santuari com l’hauran ensutzat. Yo sóm lo 
Lv 22,14  e donar-ho-ha al sacerdot al  santuari. 15 »E no ensutzaran les coses  
Lv 26,2  mos disaptes e hajau tamensa a mon  santuari. Jo sóm lo Senyor. 3 »Si en los  
Lv 27,3  L sicles de argent a le mesura del  santuari; 4 e si és fembra, XXX. 5 E dels  
Lv 27,25  25 »Tota estimació dels sicles del  santuari que serà posada, lo sicla val XX  
Lv 26,31  en soladat, e faré deserts vostres  santuaris ni rabré d’equí avant la odor  
Lv 20,26  sant. Yo sóm lo Senyor, e he-us  saparats dels altres pobles perquè fóceu  
Lv 20,24 Yo sóm lo Senyor Déu vostra, qui he  saperat a vosaltres dels altres pobles. 25 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

799 
 

Lv 20,25  a vosaltres dels altres pobles. 25  Saperau vosaltres la bèstia munda de la  
Ex 21,29 haurà III dies, e que son senyor ho  sàpia e no’l tendrà lligat o enclòs, e  
Ex 33,5  depòs lo teu ornament per ço que  sàpia què face a tu. 6 E posaren los fills 
Ex 33,13  a mi la tua faç per ço que yo  sàpia tu e trop gràcia devant tos ulls;  
Lv 13,39  pendrà en color sotsescura,  sàpia que no és llepra mas màcula color  
Ex 1,10 ab nós, e és molt fort. 10 Vanits e  sapiam quant muntiplicarà, e opromam-los 
Ex 10,2  senyals que yo he fets en ells,  sapiats que yo sóm lo Senyor Déu vostra. 3 
Ex 31,13 les vostres generacions, per ço que  sapiats que yo sóm Senyor qui santifich a  
Lv 11,47  e graponen en terra, 47 per ço que  sapiats e conaguats les difarènsies del  
Lv 11,47  del mon e lo no mon e que  sapiats què devets menyar e què devets  
Ex 7,5  Agipte ab grans juýs, 5 per ço que  sàpien los agepcians que yo sóm Senyor,  
Ex 11,7  home entrò a le bèstia, per ço que  sàpien [*] quants miracles depertí nostre  
Lv 23,43  casades de les cabanes, 43 perquè  sàpien los que vendran aprés de vosaltres  
Ex 8,10  segons la tua peraula per ço que  sàpies que negú no és axí com lo Senyor  
Ex 9,14  e sobre lo teu poble, per ço que  sàpies que no és nagú senblant a mi en  
Ex 9,29  trons e la padruscade, per ço que  sàpies que del Senyor és la terra. 30 Mas  
Ex 29,42  davant nostra Senyor, on ara  saps lo loch on yo parlaré a tu. 43 E aquí 
Ex 14,11  a Moysèn: –Per aventura no havia  sapulcres en Agipte? ¿Per ço som amenats  
Ex 28,17  IIII órdens de pedres. La primera  sarà de pedres sardis e de stopacis e de  
Ex 28,19 e de safís e de jaspis; 19 la terce  sarà de ligírius e de àcates e de  
Ex 30,31  de Ysrael: “Aquest oli de untament  sarà sant a mi en les vostres generacions. 
Ex 30,36  en lo qual lloch aparré a tu, e  sarà sant dels sants a vós la temiama. 37  
Lv 14,20  e perdonarà sobre ell lo prevera e  sarà mundat. 21 »E si serà pobre e no porà 
Lv 23,27  aquest mes setè, dia de perdonansa  sarà e de molt gran festa [*], e aflegireu 
Ex 30,12  serà plagua en ells quant comtats  saran. 13 Açò darà cascú qui passarà al  
Lv 14,43  ne seran ramogudes e les parets  saran rases e altra crosta hi serà posada, 
Lv 19,24  ayn tots los fruyts de aquells  saran santificats lloabbles al Senyor, 25  
Ex 28,17  pedres. La primera sarà de pedres  sardis e de stopacis e de marachdes; 18 la 
Ex 39,10  en ell. En lo primer vers éran  sàrdius e topacis e marachdes; 11 e en la  
Ex 3,12  de Egipta? 12 E dix-li Déu: –Yo  saré ab tu, e açò serà senyal que yo’t  
Ex 4,12  fet yo açò? 12 Donchs, are vé e yo  saré en la tua bocha, e ensenyar-t’he  
Ex 4,15 paraule en la bocha de aquell, e yo  saré en la tua bocha e en la sua, e  
Ex 9,29  29 E dix Moysèn: –Com yo  saré axit de la ciutat, estendré les mies  
Ex 14,4  per ço que us pesseguèscan, e  saré glorificat en Farahó e’n tota la sua 
Ex 14,17  per ço que perseguèscan a vós, e  saré glorificat en Farahó, e en tota la  
Ex 23,22 aquell e faràs ço que he perlat, yo  saré anemich de tos anemichs, e aflegiré  
Lv 26,12  12 caminaré entra vosaltres e  saré vostro Déu, e vosaltres sereu poble  
Ex 24,10  pedres de safir o quax cel com és  sarè. 11 E no mès sa mà sobre aquells qui  
Ex 24,7  ha perlat nostro Senyor ferem, e  sarem obadiens. 8 E ell pres la sanch que  
Ex 22,31  aquell a mi. 31 »Hòmens sants  sarets a mi, e no menjarets les carns qui  
Lv 16,30  peccats: devant nostre Senyor  sareu mundats. 31 Lo disapte é lo  
Lv 23,10 fills d’Israel. Diràs a ells: »Com  sareu intrats en la terra la qual yo us  
Lv 26,9  a vosalres e créxer vos faré,  sareu montiplicats e fermaré lo meu pacta  
Lv 26,25  pastalència enmig de vosaltres, e  sareu lliurats en les mans dels contraris, 
Lv 26,26  aquells a pes, e mengereu e no  sareu sadollats. 27 »E si enquare per  
Ex 34,16  tos fills, e puys, que aquells qui  sarien fornicats no fessen fornicar los  
Lv 10,20  20 E com ho oý Moysèn, raebé la  satisfacció. 11,Tit Capítol XI 1 E perlà  
Ex 21,19  qui’l farí, enaxí enperò que  satisface en aquell les despezas, axí dels 
Ex 6,15  e Jamín e Aoch e Jachim e Soher e  Saül, fill de la cananeha. Aquests són los 
Ex 28,37  fill blau, e serà sobraposada a la  sàvena 38 sobra lo front de Aron, e  
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Ex 28,39 -s’ha sa guonella de lli, e faràs  sàvena de lli e bragués, e faràs-ho de  
Ex 29,6  de l’ephot†, 6 e matràs la  sàvena sobra son cap e la llanda de l’or  
Ex 29,6 e la llanda de l’or santa sobra la  sàvena, 7 e gitar-li-has oli de  
Lv 8,9  e veritat. 9 E pozà-li la  sàvena en lo cap, e en lo frontal de  
Lv 16,4 e sinya encare correge de lli e una  sàvena de lli sobre lo cap, cor aquestes  
Ex 35,10  ephot. 10 »E qualquequal que sia  savi venga e fasa so que nostre Senyor ha  
Ex 28,3 los quals yo he umplit de spirit de  saviesa, que facen vestadures a Aron, en  
Ex 31,3  ell de l’esperit de Déu e da  saviesa e de entaniment e de sciència en  
Ex 31,6  del trip de Dan, ab cor de tota  saviesa per ço que fessen totes les coses  
Ex 35,31  ell de l’esperit sant de Déu e de  saviesa e de enteniment e de sciència en  
Ex 36,2  ensemps als quals havia Déu donade  saviesa, e encara aquells qui de grat s’  
Ex 36,1 los hòmens savis als quals Déu donà  savieza e entaniment que sabessen fer la  
Ex 23,8  8 No pendràs dons, cor axorben los  savis e fan torçre les peraules dels  
Ex 28,3  3 E tu perlaràs a tos [*]  savis de cor, los quals yo he umplit de  
Ex 36,1  Bestell e Holiap e tots los hòmens  savis als quals Déu donà savieza e  
Ex 36,8 e sobrebundava. 8 E faéran tots los  savis da cor, a complir la obra del  
Ex 11,5  Egipte, del primer nat de Farahó,  sayent sobra son citi, entrò al primer nat 
Ex 9,10  del forn, e estant devant Farahó  scampà aquella Moysèn vers lo cel, e  
Ex 32,20  -lo entrò que fon ben manut, e  scampà-lo sobra les aygües e donà les  
Lv 8,30 e la sanch que sobre l’altar havia  scampada, e gità-la sobra Aron e sobre  
Lv 14,17  peu dret, e sobra la sanch qui és  scampada per la colpa, 18 e sobre lo cap  
Lv 2,6  6 departiràs aquella menudement e  scamparàs demont oli. 7 »E si la  
Lv 2,15  promícies a nostre Senyor. 15 E  scamparàs demunt oli e ensens posaràs  
Ex 23,30  bèsties contre tu; 30 poch a poch  scamparé ells devant tu entrò que  
Lv 3,2  e los fills de Aron, sacerdots,  scampen la sanch entorn de l’altar, 3 e  
Lv 3,8  del testimoni, e los fills de Aron  scampen la sanch entorn de l’altar, 9 e  
Lv 17,6  passificabbles al Senyor, 6 e  scampen los sacerdots la sanch sobra l’  
Ex 32,8  cor ells han fet a ci un vadell de  scança, e han-lo adorat e han-li  
Ex 38,24 foren XXVIIII quintàs e DCCXXX  scicles a pes del santuari. 25 E fou ofert 
Ex 31,3  e da saviesa e de entaniment e de  sciència en tota obra 4 per cogitament de  
Ex 35,31  e de saviesa e de enteniment e de  sciència en tota doctrina, 32 a cogitar e  
Lv 10,10  generacions, 10 per ço que hajats  sciència de triar entra sant e no sant, e  
Lv 25,6  vianda a tu e als teus servacials,  sclaus e esclaves, e al llogater teu e al  
Ex 31,18  peraules, IIs taules [*] de pedra  scrites del dit de Déu. 32,Tit Capítol  
Ex 34,27  27 E dix nostro Senyor a Moysès:  –Scriu a tu aquestes peraules, cor sobre  
Ex 32,32  fer, rau-me de ton libra lo qual  scrivist. 33 Al qual respòs nostre Senyor: 
Ex 22,3 aquell. 3 Mas si serà axit lo sol e  sdevendrà açò que face homey, ell deu  
Ex 3,16  vós, e viu totes les coses que són  sdevengudes a vós en Agipta, 17 e dixí que 
Ex 5,3  Déu e Senyor, e que per ventura no  sdevengués a nós en pastelències o  
Ex 32,23 terra de Agipta, no sabem què li és  sdevengut.” 24 Als quals yo dix: “¿Qui és  
Ex 4,14  altre. 14 E nostre Senyor yrasch- se ab Moysèn e dix: –Aron, ton frare [*],  
Ex 8,17  17 E féu-ho axí, cor stès Aron  se mà tenent la sua verga, e ferí la polç  
Ex 10,11 açò demanats vosaltres. E mantinent  se axiren devant Farahó. 12 E dix Déu a  
Ex 10,26 Déu nostre? 26 E tot nostre bestiar  se n’irà ab nós, axí que no ich romendrà  
Ex 12,34  «Tots sóm morts!» 34 E portà- se’n lo poble, abans que llevàs, la lur  
Ex 13,20  mia ossa ab vós.» 20 E mogueren- se de Sachot e passaren en Chasom, en l’  
Ex 14,6  que no servesque a nós? 6 E mès- se en carrera, e pres tot lo poble ab si,  
Ex 14,10  Hiroch contre Beelsephon. 10 E com  se apropinquàs Ffarahó, llevaren los fills 
Ex 14,14 enpertostemps, 14 car nostre Senyor  se combatrà per vós. E per ço, callats  
Ex 14,25  –Fogiam devant Ysrael, cor Déu  se combat per ells contre nós. 26 E dix  
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Ex 15,22 Ysrael de la Mar Roja, e intraren- se’n en lo desert de Zur, e anaren III  
Ex 16,21  na havien master a lurs obs, e con  se llevave lo sol, fonie’s. 22 E en lo  
Ex 17,1  Ex 17,Tit Capítol XVIII 1 E moch- se tota la multitud dels fills de Ysrael  
Ex 18,7 e soplegà e besà-lo e saludaren- se ab paraules pasificables. E com foren  
Ex 18,27  anar Moysèn son sogre, e ell anà- se’n en sa terra. 19,Tit Capítol XX 1 E  
Ex 20,21  estech lo poble de lluny, e Moysèn  se acostà a le calige en què era Déu. 22 E 
Ex 21,6  a ell devant lo jutge, e acost- se a le porte [*], e puys forat-li la  
Ex 21,15  muyra. 15 E qui ferrà son para o  se mara, de mort muyra. 16 E qui enblarà  
Ex 25,20 axí que cascun llats de la claustra  se reguart en l’escampament de lus ales,  
Ex 26,11  L sivelles de aram, ab les quals  se junyiran les anses o bagues, e que sia  
Ex 26,17  II tornets, enaxí que una taula  se pugua ajunyir ab la altre, e que en  
Ex 26,17  la altre, e que en aquesta manera  se puguen ajunyir totes, 18 les quals sien 
Ex 26,24  a devall tro a demunt, e la una  se tendrà ab l’altre ab tornets d’or, e  
Ex 30,19  E matràs aygua, 19 e llevar- se-n’ha Aron e sos fills les mans e los 
Ex 30,20  lo tabernaccla del testimoni e com  se deuran ajustar a l’altar per ço que  
Ex 30,21  E serà fur de setgla a ell e a  se samensa per successions. 22 E parlà  
Ex 32,1  a devallar del munt, e ajustaren- se tots sobra Aron e diguéran: –Lleva’t e 
Ex 32,4  e gità-hu en la fornal, e féu- se’n un vadell fonadís. E ells digueren:  
Ex 32,6  e hòsties passificables, e asech- se lo pobla a menyar e a beura, e llevaren 
Ex 32,8  de terra de Agipta, 8 e tost  se són pertits de la via que mostrist a  
Ex 32,11  son Déu dient: –Per què, Senyor,  se irexerà la tua ira contra lo pobla lo  
Ex 32,26  Senyor, venga a mi. E ajustaren- se a ell tots los fills de Lleví, 27 als  
Ex 39,18  per les spatles avall, e junyían- se en lo ephot, e axí era en cascun  
Ex 40,29  prop de l’altar. 29 E llavaren- se Moysèn e Aron e sos fills ses mans e  
Lv 4,25  peccat és. 25 E lo sacerdot bayn- se lo dit en la sanch del sacrifici per  
Lv 4,27  Senyor vet en la llig e puxs que  se’n llex 28 e que conegua son peccat,  
Lv 4,35  lo sèu e face d’ell axí com  se sol fer del sèu del moltó qui és  
Lv 6,11  ’s aquests draps e vestirà- se’n d’altres, e pendrà les sendres e  
Lv 6,25  oferta per peccat. »En lo loch on  se oféran los holocausts deguollaràs  
Lv 6,30  ’s deguoll per peccat de la qual  se portarà [*] a la tende del tabernaccla  
Lv 9,8  nostre Senyor. 8 E mantinent Aron  se acostà a l’altar e deguollà lo vadell  
Lv 9,24  lloharen nostra Senyor e gitaren- se sobre les cares llurs. 10,Tit Capítol X 
Lv 13,45 l’arbitra dels sacerdots, 45 haurà  se vestimenta depertida e irá ab lo cap  
Lv 13,59  e de totes coses sots pel, com  se deguen mundar o comdepnar. 14,Tit  
Lv 14,7 e puixs llex anar lo pardal viu que  se’n vol al camp. 8 »E com l’homa  
Lv 14,9  e tots los pèls del cors, e llau- se altra vegada lo cors e les vestedures.  
Lv 15,5  toquarà lo lit de aquell, llau- se les mans e les vestedures, e ell,  
Lv 16,2  yo aparaguí sobre la cuberta e açò  se féu en una nuu. 3 Mas ab açò vendrà  
Lv 16,22  la mà de algun hom, 22 e portar- se-n’ha lo cabrit sobra lo seu cap  
Lv 18,14  la descobriràs, ne t’acostaràs a  se muller, que senguinitat ab tu és  
Lv 25,32  que en la ciutat són, tostemps  se poden raembra. 33 Si rehemudes no seran 
Lv 25,49  cozí acostat de parentiu; e si ell  se porà rembra, fer-ho porà 50 llevant  
Lv 25,50  de la moneda per la qual era vanut  se llevarà [*] serà-li comtat a raó de  
Lv 26,32  la vostra terra. Espavantar- se-n’han los anamichs vostros com los  
Lv 26,40  e de sos mals, ab los quals  se són capgirats e llunyats de mi e han  
Lv 27,9 tant donarà. 9 »E l’animal lo qual  se pot sacrificar al Senyor, ci algú eser  
Lv 27,21 al Senyor, e la poceció santificada  se pertayn als drets dels sacerdots. 22  
Lv 27,27  volrà, serà venut a altra tant com  se vulla sia estimat. 28 »Tota cosa que al 
Ex 3,8  opremien en les lurs obres. 8 E yo  sé la lur dolor, e çó devallat per rahó  
Ex 3,19  al Senyor Déu nostra.” 19 Mas yo  sé que no llexarà a vós lo rey de Agipta  
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Ex 10,26  al Senyor Déu nostre, car nós no  sebem què degam sacrificar entrò que’l  
Ex 6,3 e en lo meu nom Adonay, lo qual fiu  seber a ells, 4 e fiu pati e encare fermí  
Ex 14,4  en Farahó e’n tota la sua host, e  sebran los agipcians que yo sóm lo Senyor. 
Ex 34,21  »VI dies obreràs, e en lo dia VIIè  seçaràs en arar e en seguar. 22 »E faràs a 
Lv 1,9  llevats en aygua; e posarà açò lo  secerdot sobra l’altar en holocaust, cor  
Lv 4,30  de l’holocaust, 30 e prenga lo  secerdot de la sanch en lo seu dit e toch  
Lv 5,8 lo holocaust, 8 e donarà aquells al  secerdot, lo qual ofira lo primer per  
Lv 5,10  solen fer, e preguarà per ell lo  secerdot e per lo peccat d’aquell, e serà 
Lv 12,6  del testimoni e donar-ho-ha al  secerdot, 7 qui ho ofira devant Déu e  
Lv 13,4  pèls no serà mudade, prengua lo  secerdot aquell e tingue’l enclòs per VII 
Lv 13,9  si serà en home, amèn-lo [*] al  secerdot, 10 e veurà aquell, e com en la  
Lv 13,11  de sa carn; comdepnarà aquell lo  secerdot e no enclourà aquell, cor inmunde 
Lv 13,15  en aquell e parrà, 15 adonchs lo  secerdot jutgerà ell per inmunda e serà  
Lv 13,17 homa cobrirà, 17 considerarà ell lo  secerdot e triar-l’ha per munda. 18 »E  
Lv 13,19  blanque o sostsroge, sia amenat al  secerdot, 20 lo qual vege lo loch de la  
Lv 13,25  o roge, 25 considera aquella lo  secerdot; e si en ella és tornat cabel  
Lv 13,29  en la barbe nexerà llepra, vage al  secerdot ell. 30 E si veu que sia pregon  
Lv 13,39  cotna blanque, 39 jutge aquells lo  secerdot; e si veurà que la blanquor  
Lv 13,43  color o roge, 43 e açò veurà lo  secerdot, comdapne-lo que és dupta de  
Lv 13,49  serà tinguda e sia mostrat al  secerdot. 50 Lo qual le tenga per VII  
Lv 14,23  E ofira aquell en lo VIIIè dia lo  secerdot a la porta del tabernacla del  
Lv 14,44  crosta hi serà posada, 44 e com lo  secerdot hi entrarà e veurà que la llepra  
Lv 16,32 fur de tostemps. 32 »E perdonarà lo  secerdot qui untat serà en lo qual haurà  
Lv 16,32  mà per ço que servesqua axí com a  secerdot per son para; e aporterà  
Ex 19,22 ells la meyor part, 22 e no lex los  secerdots e aquells qui pugen al Senyor  
Ex 19,24 devalle, e pujaràs tu e Aron. E los  secerdots e lo pobble no passen los  
Ex 28,4  ço que servèsquan a mi axí com a  secerdots. 5 E ells pendran lo drap de  
Ex 2,15  e estech en terra de Median, e  sech prop del pou. 16 E lo senyor de  
Ex 14,16  e que passen per mig de la mar en  sech. 17 E yo endurahiré lo cor dels  
Ex 14,21  bufàs tota la nit, e mès la mar en  sech. E foren les aygües depertides, 22 e  
Ex 14,22  de Ysrael per mig de la mar en  sech, e era la mar axí com a mur a le  
Ex 14,29  los fills de Ysrael paseren [*] en  sech, e les aygües éran a ells axí com a  
Ex 15,19  e los fills de Ysrael anaren per  sech enmig de la mar. 20 E pres Mariam,  
Lv 19,14  lo sort ni posaràs, devant lo  sech, ensapeguador, mas tembràs lo Déu  
Ex 12,37  los fills de Ysrael de Rammasès en  Sechor, DCMª hòmens, sens infans e  
Ex 17,3  mi, e per què temtats Déu? 3 E  sedeyà aquí lo poble per aygua, e  
Ex 16,12  menyarets carns, e al matí serets  sedollats de pans, e sabrets que yo són lo 
Lv 14,4  són lleguts de menyar, e fust de  sedra, vermell e hysop. 5 E deguoll la un  
Lv 14,6  altre ocell pendrà ab lo fust del  sedra e la grana e l’hisop, tot açò  
Lv 14,49  prengua II pardals e fust de  sedra e grana e hysop. 50 E com haurà  
Lv 19,9  d’enmig de son poble. 9 »Com  segareu los blats de la tua terra, no  
Ex 12,14  les vostres generacions, en fur de  segla. 15 »E per VII dies menyarets l’  
Ex 25,26  angles de aquexa matexa taula, per  segles peus; 27 sots la corona seran los  
Ex Inc  lo libra de Èxodus, que és lo  segon libra de la Blíbia. 1,Tit Capítol  
Ex 2,13  ’l en la arena. 13 E axí en lo  segon jorn, e viu II hebreus qui’s  
Ex 4,8  creuran la tua veu per lo senyal  segon. 9 E si no’t creuran per los II  
Ex 12,16  al VIIè. 16 Lo primer dia e al  segon serà encare de gran feste e  
Ex 26,20  e en cade angle. 20 E en lo llats  segon del tabernacla qui guorde devers  
Ex Expl  llurs mugudes. Expl Ací fenex lo  segon libra, lo qual ha nom Èxodus. Lv  
Lv 8,22 manat a ell. 22 E sacrificà I ariet  segon en consagració dels sacerdots, e  
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Ex 39,11  e topacis e marachdes; 11 e en la  segona, carvoncles e safís e jaspis; 12 e  
Ex 5,18  no serà donade a vós, e retets  segons custuma lo nombra de les rajoles 19 
Ex 8,10  ’t plàcia. E ell li dix: –Yo faré  segons la tua peraula per ço que sàpies  
Ex 8,13 dit a Faraó. 13 E féu nostre Senyor  segons la paraula de Moysèn, e foren  
Ex 8,31 adorà nostre Senyor, 31 lo qual féu  segons la peraule de aquel, e tolch les  
Ex 12,4  son vesí qui és prop la sua casa,  segons lo nombre de les ànimes que sien  
Ex 13,11  Senyor en la terra dels cananeus,  segons que ha jurat a tos pares que donarà 
Ex 15,21  ella ab tenborets e ab aldufes, 21  segons que pertayia a cascuna, dient:  
Ex 16,4  lo poble e colir-n’ha cascú  segons que haurà mester aquell dia, per ço 
Ex 16,16  a menyar, un almut per cascun cap;  segons lo nombre de les vostres ànimes que 
Ex 16,18  ’n trobave més; cadehú ne justave  segons que n’havia master a son menyar.  
Ex 17,1  de Sín per les sues albergades,  segons la paraule de Déu, e posaren en  
Ex 21,9  9 E si son fill esposarà aquella,  segons custuma dels fills face a’quelle.  
Ex 21,23 jutgeran. 23 Mas si morrà, jutgeràs  segons que mereix: ànima per ànima, 24 ull 
Ex 25,40  fets de aur pur. 40 E guarde fes  segons l’axemplar que és a tu mostrat en  
Ex 26,30 de or. 30 E axequaràs lo tabernacla  segons lo axemplar que a tu fo mostrat en  
Ex 28,10  en la una pedra e VI en l’altra,  segons la nativitat de aquells. 11 Per  
Ex 29,41  per lo matí, e faràs la oferta,  segons les coses que havem dites, en odor  
Ex 30,13 cascú qui passarà al nom: mig sicla  segons la masura del templa, †sicles XX  
Ex 32,28 seu.” 28 E féran los fills de Lleví  segons la paraula de Moysèn, e ociéran en  
Ex 38,18  de llonch XX colzes, e d’alt V,  segons la mesura de totes les altres coses 
Ex 38,21  del testimoni, que nombrats són  segons lo manement de Moysèn en les  
Lv 5,3  toquarà la inmundícia de l’home  segons totes les sutzures que ensutzar  
Lv 5,15  e qui no ho porà fer, II sicles  segons lo pes del santuari, 16 e de açò  
Lv 5,18 un moltó net del folch al sacerdot,  segons la mesura de la extimació del  
Lv 6,6  del folch, e do aquell al sacerdot  segons la stimació de la mesura del  
Lv 11,14  falquó e cornea 14 e milà e voltor  segons son genus, 15 e tot corp negra e  
Lv 11,16 senblance, 16 esturçs [*] e sperver  segons son genus, 17 e musol e òlibe e  
Lv 11,19  guanta 19 e lo flemench e la fotge  segons llurs genus, e pupuda e rata  
Lv 11,22  terra, 22 [*] axí com és bruguos  segons son genus [*]. 23 E qualquequal de  
Lv 11,29  e talpa e furó e cascun de aquests  segons lurs genus, 30 e dregó e  
Lv 13,3  la cotna, plaga és de llebrosia, e  segons l’arbitre de aquell serà departit. 
Lv 16,16  llurs colpes e de lurs peccats, e  segons tot açò ferà en lo tabernacla del  
Lv 18,3  Agipta on haveu habitat no fareu;  segons la custuma de la regió de Canahan,  
Lv 25,14 no’l destrengues lo teu frara, mas  segons lo comte de l’ayn jubileu  
Lv 25,15 l’ayn jubileu compraràs d’ell; 15  segons lo conte dels fruyts ho vendran a  
Lv 25,51  que romanen fins l’ayn jubileu,  segons lo compte ratrà-li lo preu; 52 e  
Lv 25,52  e si de poch, poserà conte ab ell  segons lo nombre dels ayns, retrà lo  
Lv 27,14  lo sacerdot si és bona o mala, e  segons lo preu que per ell serà estimat  
Lv 27,16  prometrà e santifiquarà al Senyor,  segons la mesura de la sament serà estimat 
Lv 27,18  llevarà lo sacerdot la picúnia  segons los ayns que restats són al compte  
Lv 27,23  Senyor, 23 sotstraurà lo sacerdot  segons lo nombre dels ayns lo preu fins al 
Lv 27,27  ’l aquell qui’l presentarà  segons la estimació sua, e anedir-hi-  
Lv 18,3  »Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 3  Segons usance de la terra de Agipta on  
Ex 31,10  en lur ofici en les coses  segrades, 11 e lo oli de la unció, e la  
Ex 34,22  Sinquagesma en les primícies de la  seguada dels forments, e la festa cor jo  
Ex 34,21 en lo dia VIIè seçaràs en arar e en  seguar. 22 »E faràs a tu la festa de  
Ex 27,12  e X colones, e atratants pilars en  següén. 13 E en aquella anplesa de la cort 
Lv 19,9  los blats de la tua terra, no  segueràs fins a le terra ni les spigues  
Ex 23,2  malvat digues falç testimoni. 2 No  seguiràs companye a fer mal, ni en juýs de 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

804 
 

Ex 40,15  15 E fo en lo primer mes de l’ayn  seguon, en lo primer dia del mes, fo  
Lv 15,6 vespra. 6 E ci siurà allà on ell ha  segut, llevarà las sues vestedures, e ell, 
Lv 16,4  de lli e bragues de lli per ço que  sel ses verguonyes, e sinya encare correge 
Ex 2,3  mesos. 3 E com més no’l poguessen  selar, féran una arqueta de bova e  
Ex 12,48  de aquell; adonch acost-sa a  selebrar, e serà axí com nadiu de la  
Ex 20,4  nenguna semblance que sia en los  sels desús ne en la terra dejús [*]. 5 »No 
Ex 20,4 sinó mi, 4 ne no fasses [*] nenguna  semblance que sia en los sels desús ne en  
Ex 16,31  blanch, e la sua sabor quax  semblant a crespells ab mel. 32 E dix  
Ex 30,38  38 e qualsevol homa que ferà  semblant odor per olre, perirà dels seus  
Ex 22,30  de tos bous e de tes ovelles faràs  semblantment: VII dies serà ab sa mara, e  
Ex 25,10  enpleza I colze e mig, e de alteza  semblantment I colse e mig. 11 E cobriràs  
Ex 25,33  una cama, e pom e flor ensemps, e  semblantment III pomets a manera de nou en 
Ex 38,3  e cubertores e mortés e llosses e  semblants, e ensencés, e tanalles. Tot açò 
Lv 18,28  manera no vomite com haureu fetes  semblants coses, axí com he vomitade la  
Lv 27,16  preu: si XXX mesures de ordi serà  sembrada la terra, per XL sicles de argent 
Ex 23,10 en terra de Agipte. 10 »Per VI anys  sembraràs te terra e ajustaràs son esplet, 
Lv 19,19  condació o natura, e lo camp no’l  sembraràs de diverses llevors. La  
Lv 25,4  del Senyor: lo camp no’l  sembraràs ne la vinya no la podaràs; 5 les 
Lv 25,20 “Què mengerem en lo VIIè ayn, si no  sembrarem ni collirem nostres fruyts?”, 21 
Lv 25,22 ayn, e farà fruyt de III ayns, 22 e  sembrareu l’ayn VIIIè e mengereu los  
Lv 26,16  les vostres ànimes; debades  sembrareu la sament, que per los anemichs  
Lv 25,3 disaptes del Senyor. 3 »Per VI ayns  sembreràs ton camp e per VI anys poderàs  
Ex 6,17  fills de Lleví, foren: Llebim e  Semeý per lurs cognisions. 18 E los fills  
Ex 29,40  sacrificaràs, 40 e la Xè part de  sèmola neta mesclade ab oli, que hage  
Lv 2,1 aportarà sacrifici a nostre Senyor,  sèmola serà la sua oferta, e git demunt  
Lv 2,4  cuyt en lo forn, axí con pans de  sèmola, ço és a saber, menys de llevat  
Lv 2,7  serà de †tenor† agualment de  sèmola e de oli. 8 »Pendràs ço que oferràs 
Lv 5,11  d’un ephí, ço és, un cister, de  sèmola, e no meta en aquella oli, ni  
Lv 6,15  15 »Prenga lo sacerdot I puyn de  sèmola mesclada ab oli e molt ensens, lo  
Lv 6,15  ensens, lo qual sia posat sobra la  sèmola, e fasse perfum de aquell en l’  
Lv 6,16  al Senyor; 16 e lo romanent de la  sèmola manuch Aron e sos fills meyns de  
Lv 6,20  oferran la Xè part de I sister de  sèmola en sacrifici perdurable; la miytat  
Lv 7,9  de aquell, 9 e tot sacrifici de  sèmola qui serà cuyt en forn e tot ço que  
Lv 7,12 aliza untade d’oli, e crespells de  sèmola fets ab oli per agual mesclament,  
Lv 9,4  en sacrifici de cascú, e ofarits  sèmola mesclada ab oli, cor vuy aparech a  
Lv 14,10  un ayn sens taque e III deenes de  sèmola en sacrifici, que sia mesclada ab  
Lv 14,21 ell lo sacerdot, e la Xª part de la  sèmola mesclada en oli en sacrifici, e II  
Lv 23,13  presentats ab ell: II delmes de  sèmola comoltada ab oli en perfum del  
Lv 23,17 II pans de promeyes de II delmes de  sèmola llevade de llevat, los quals coureu 
Lv 24,5  del Senyor. 5 »Pendràs de sert  sèmola e couràs de aquella XII pans que  
Lv 2,2  quals la un prenga lo puyn ple de  sèmolla e oli e molt ensens, e face lo  
Lv 13,24  e cotne que foch hage cremada e la  senadura serà blanqua o roge, 25 considera 
Lv 13,18  en la qual és nat ulcus e serà  senat, 19 e en lo loch de l’ulcus serà  
Ex 19,11 terç dia devellaré sobre lo munt de  Senaý devant tot lo poble. 12 E ordonaràs  
Ex 31,18  E donà nostro Senyor en lo munt de  Senaý a Moysèn, com hach complides  
Ex 34,4  ’s de nits, e pujà en lo mont de  Senaý, axí com li havia manat nostra  
Ex 25,9  enmig de aquells, 9 entorn tota  senblance del tabernacle que yo mostraré a 
Lv 11,15  e tot corp negra e tot ocell de sa  senblance, 16 esturçs [*] e sperver segons 
Ex 9,14  per ço que sàpies que no és nagú  senblant a mi en tota la terra. 15 E ara  
Ex 15,11  11 Ssenyor, ¿qual dels forts és  senblant a tu en forteleza, ne qui és  
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Ex 15,11  a tu en forteleza, ne qui és  senblant a tu en granesa e en sentedat,  
Ex 16,14  una cosa menude quaix redona,  senblant a saliandre, sobre la terra. 15 E 
Ex 16,31  aquell magne, per ço com era quaix  senblant a saliandre, blanch, e la sua  
Ex 21,31  o filla serà escornade per lo bou,  senblant mateix sentència. 32 E si [*]  
Lv 18,28 Guordau, donchs, que a vosaltres en  senblant manera no vomite com haureu fetes 
Ex 7,22 tota la terra de Agipta. 22 E feren  senblantment tots los encantadors dels  
Ex 21,27  dent de son serf o de sa serva,  senblantment los jaquesque anar franchs.  
Ex 27,11  cubertes de llata d’argent. 11 E  senblantment haurà en lo llats de  
Lv 7,16  serà aportade per sacrifici,  senblantment en aquell dia sia menyada; si 
Lv 8,23  e lo polze de la mà destra e  senblantment en los peus. 24 E ofarí  
Ex 23,16  del mes, la primera de te obra que  senbraràs del camp. »E le festa qui és en  
Lv 25,11  11 car jubileu és. E lo Ln any no  senbrareu ni collireu voluntàriament en lo 
Lv 20,20  portaran abdosos lo seu peccat;  sence fills morran. 21 »Qui pendrà la  
Lv 23,18  E presentareu ab pans VII anyells  sence màcula d’un ayn e un vadell del  
Ex 9,8  –Prenets vostros puyns plens de  sendra [*], 9 [*] polç sobra tota la terra 
Ex 9,10  verola. 10 E ells pregueren de la  sendra del forn, e estant devant Farahó  
Ex 12,39  alizos, los quals cogueren sots  sendre, cor no’s poch levar, car covenie  
Lv 1,16  en lo loch on solen gitar les  sendres. 17 E no destrovirà les ales de  
Lv 4,12  en lo lloch net on solen gitar les  sendres [*]. 13 »Cor si tota la coŀlació  
Lv 6,10  de lli sobre sa carn, e pendrà les  sendres que farà lo foch e posarà aquelles 
Lv 6,11  -se’n d’altres, e pendrà les  sendres e traurà-les defora de la  
Ex 16,5  tans de açò que solien cullir per  sengles dies. 6 E digueren Moysèn e Aron a 
Ex 16,21  -ne cascú d’ells per lo matí  sengles quarts, aytant con na havien  
Ex 16,22 ne dos tants, ço és, dos almuts per  sengles hòmens. E vengueren tots los  
Ex 23,14  bocha. 14 »III festes a mi per  sengles anys farets. 15 E guorderets la  
Ex 28,21  hauran XII noms [*] en les pedres,  sengles noms en sengles, per los XII  
Ex 28,21  [*] en les pedres, sengles noms en  sengles, per los XII trips. 22 E faràs  
Ex 29,36  e lo vadell per peccat oferràs per  sengles dies a lurs pardonaments, e  
Ex 36,28  la mar, posà VI taules 28 e II per  sengles angles del tabernaccla [*], 29 les 
Lv 18,14  ne t’acostaràs a se muller, que  senguinitat ab tu és conjunta. 15 »La  
Ex 10,14  en totes les fins dels agipcians  sens tot nombre, axí que no foren tantes  
Ex 12,5  anyell. 5 E serà l’enyell mascle,  sens màcula e tenrre, e pendrets ell dels  
Ex 12,37 Rammasès en Sechor, DCMª hòmens,  sens infans e fembres, 38 e companyes e  
Lv 1,10  sia d’un ayn, e ofiran-lo  sens màculla, 11 e sia deguollat al llats  
Lv 7,12  acostament de gràcia, ofiren pans  sens llevat salguats d’oli, e foguace  
Lv 9,3  e un anyell d’un ayn, e sien  sens màculla en holocaust, 4 lo bou e l’  
Lv 10,12  de nostre Senyor e menyats aquell  sens llevat prop de l’altar, cor sant  
Lv 14,10 anyells nàdeus e I ovella d’un ayn  sens taque e III deenes de sèmola en  
Lv 22,13 en altra manera, viuda o rebuyade e  sens fills, tornada serà a le case de son  
Lv 22,19 presentat sia per vosaltres. Mascla  sens màcula serà dels bous o de ovelles o  
Lv 22,21  axí de bous com de ovelles,  sens màcula la presentarà que acceptable  
Lv 23,12  santificada, serà tellat I anyell  sens màcula, de I ayn, en holocaust del  
Lv 25,18  perquè habitar puguau en la terra  sens tamensa nenguna 19 e engendre a  
Lv 26,5  vòstron pa en sadollament, e  sens pahor habitareu en vostra terra; 6  
Lv 20,21  de son frara ha descuberta;  sensa fills seran. 22 »Guordau les mies  
Ex 15,11  és senblant a tu en granesa e en  sentedat, terrible e llohable e fayent  
Ex 18,15  –Lo pobble ve a mi e demanen la  sentència de Déu, 16 car com esdevé a ells 
Ex 21,31  per lo bou, senblant mateix  sentència. 32 E si [*] serva serà feride  
Ex 23,2  mal, ni en juýs de molts no digues  sentència e que’t desvinyes de veritat, 3 
Ex 19,10  e dix Déu a Moysèn: –Vé al poble e  sentifica a ells vuy e demà, e llaven lurs 
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Ex 19,23  térmens prop del munt al poble e  sentifica a ell.” 24 Al qual dix Déu: –Vé  
Ex 19,14  devallà Moysèn del munt al poble e  sentificà aquell. E com hagueren llevades  
Ex 28,41  e a tots consagraràs les mans e  sentificaràs a ells, e serviran a mi en  
Ex 16,23 perlat Déu: Lo repòs del disapte és  sentificat al Senyor. Totes aquelles coses 
Ex 30,32  d’ell no farets alra, cor  sentificat és e serà sant a vós. 33 E  
Lv 8,15  de l’altar entorn. E com l’hach  sentificat, escampà la sanch en lo  
Lv 27,28  rembra. Tot quant una vegada serà  sentificat, del sant dels sants serà al  
Ex 19,22  e aquells qui pugen al Senyor sien  sentificats per ço que ells no sien  
Ex 28,3  vestadures a Aron, en les quals  sentificats aministren a mi. 4 »E aquests  
Ex 20,11  beneý Déu lo dia del disapte e’l  sentifichà. 12 »Honreràs ton pare e ta  
Ex 20,8  son nom en va. 8 »Ramenbre’t que  sentifichs lo disapte. 9 VI dies obreràs e 
Ex 25,8  encare la racional. 8 E feran a mi  sentuari e habitaré enmig de aquells, 9  
Ex 28,35  son so com entrarà e axirà en lo  sentuari devant nostre Senyor, e no morrà. 
Ex 38,26  quals foren fetes les colones del  sentuari e la intrade, on penjava lo vel  
Lv 12,4  nenguna cosa santa ni entra en lo  sentuari entrò que sien complits los dies  
Ex 18,21  e de aquells ordona tribuns e  senturions e hòmens de sinquantenes e  
Ex 18,25 -los prínceps del poble, tribuns e  senturions e [*] deenas 26 qui jutyassen  
Ex 3,12  li Déu: –Yo saré ab tu, e açò serà  senyal que yo’t tramet: com trauràs lo  
Ex 4,8  creuran a tu e no t’oyran per lo  senyal primer, creuran la tua veu per lo  
Ex 4,8  primer, creuran la tua veu per lo  senyal segon. 9 E si no’t creuran per los 
Ex 7,9  dirà a vós Farahó: “Mostrats-me  senyal”, digues a Aron: “Prin la tua verga 
Ex 8,23  poble e lo teu. E demà serà aquest  senyal”. 24 E féu-ho lo Senyor axí, e  
Ex 12,13  13 E vasaré la sanch a vós en  senyal sobra les cases que vós sots aquí,  
Ex 13,9  tragué de Agipte.” 9 E serà quaix  senyal en la tua mà e quaix ramenbranse  
Ex 13,16 de mos fills raem.” 16 E serà quaix  senyal sobre te mà, e quax senyal de  
Ex 13,16  quaix senyal sobre te mà, e quax  senyal de ramenbrament entre tos ulls, de  
Ex 31,13  que’l disapte meu colguats, cor  senyal és entra mi e vós en les vostres  
Ex 31,17  entra mi e los fills de Ysrael, e  senyal enpertostemps, cor en VI dies féu  
Ex 4,9  9 E si no’t creuran per los II  senyals ne oyran la tua veu, prin de la  
Ex 4,17  [*] ab la qual seran fets los  senyals. 18 E anà Moysèn e tornà a Ytró,  
Ex 4,21 t’entornaràs en Agipta, vejes tots  senyals que t’he mostrats e que he posats 
Ex 4,28  per les quals tramatia ell, e los  senyals que menave fer. 29 E vengueren  
Ex 4,30  havia perlades a Moysèn e féu los  senyals devant lo poble. 31 E crech lo  
Ex 7,3  lo seu cor, e muntiplicaré mos  senyals e mes maravelles en la terra de  
Ex 10,1  serfs per ço que yo face aquests  senyals en ell, 2 e que tu ho contes en  
Ex 10,2 entravengudes en Agipte, e los meus  senyals que yo he fets en ells, sapiats  
Ex 11,9  –Farahó no us oyrà, per molts de  senyals que facen en la terra de Agipta.  
Ex 11,10  10 Moysèn e Aron faheren tots los  senyals aquests devant Farahó, axí com són 
Ex 34,10  fermament, e devant tots yo faré  senyals que null temps no fóran vists  
Lv 8,8 pali e demunt li donà lo ephot, 8 e  senyí a ell ab cordes de l’ephot, e ab  
Lv 8,13  vestí’ls de guonelles de lli e  senyí a ells bragués e posà en ells mitra, 
Ex 29,8  -los-has guonelles de lli, e  senyiràs bragués 9 a Aron e a sos fills, e 
Ex 2,16  e sech prop del pou. 16 E lo  senyor de Median havia VII filles, les  
Ex 7,1 a Moysèn: –Vet que yo t’he ordonat  senyor sobra Farahó, e Aron ton frara serà 
Ex 14,5  -ho axí. 5 E fou desnunciat al  senyor dels agipcians que lo poble fogia,  
Ex 21,4  isque ab ell ensemps. 4 E si son  senyor darà a ell muller e infanterà fills 
Ex 21,4  la muller e sos infans seran del  senyor, e ell axirà per cabal ab son  
Ex 21,5  5 E si dirà lo serf: “Yo am nostre  senyor e ma muller e mos infants, e no  
Ex 21,6  no vull axir franch”, 6 offira son  senyor a ell devant lo jutge, e acost-se 
Ex 21,8 mas si desplaurà en los ulls de son  senyor al qual serà liurade, jaquesqua-  
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Ex 21,28  sien menyades les sues carns, e lo  senyor del bou serà quiti de açò; 29 mas  
Ex 21,29 hir o are haurà III dies, e que son  senyor ho sàpia e no’l tendrà lligat o  
Ex 21,29  lo bou sia allapidat; e si son  senyor ho sabia, sia mort. 30 E si rehemsó 
Ex 21,32 serva serà feride per ell, do a son  senyor XXX sicles de argent, e lo bou sia  
Ex 21,34  a’quella, caurà bou o aze, 34 lo  senyor de la sisterna pach lo preu de la  
Ex 21,36  entra si [*]. 36 E si sabia son  senyor que’l bou farís del corn hir o are 
Ex 21,36  IIIs dies e no guardave aquell son  senyor, sertes ell deu esmanar lo bou, e  
Ex 22,8  lo lladre, acostar-s’ha lo  senyor de la casa al jutge e jurerà que no 
Ex 22,12  lo dan deu esser restituÿt a son  senyor. 13 E si serà menyat per bèstia, no 
Ex 22,14  e serà dibilitade e morrà, e son  senyor no hy serà present, sertes tengut  
Ex 22,15 mas si serà fet en prasència de son  senyor, no deu esser restituÿde, mayorment 
Ex 32,22  22 E ell respòs: –No s’irasque lo  senyor meu. Tu conexs bé aquest pobla, que 
Lv 6,5  e la sinquena part més al  senyor al qual ha donat lo dan. 6 E per lo 
Lv 25,28  car en ell tota venda retornerà al  senyor e al poseÿdor primer. 29 »Qui  
Lv 25,31 serà, en lo gibileu ratornarà a son  senyor. 32 »Les cases dels llivítichs que  
Lv 27,24 e en lo jubileu ratornarà al primer  senyor qui l’havia venut e l’havia en  
Ex 1,17 la. 17 E les fembres taméran nostro  Senyor e no fahéran lo manament del rey de 
Ex 2,23 cridaren. E lur crit muntà a nostro  Senyor per lur servey. 24 E oý Déu lo lur  
Ex 2,25  e ab Jacob, 25 e raguordà nostro  Senyor los fills de Yraell e desliurà’ls. 
Ex 3,2  munt de Déu, en Horep. 2 E nostro  Senyor aparech a ell en flama de foch  
Ex 3,4 crema la romaguera.» 4 E viu nostre  Senyor que ell sa acostava per veura, e  
Ex 3,7  contra Déu. 7 Al qual dix lo  Senyor: –Yo viu la aflicció del meu pobla  
Ex 3,11  de Agipta. 11 E dix Moysèn al  Senyor: –Qui són yo, que vage a Farahó e  
Ex 3,13  lo munt aquest. 13 E dix Moysèn al  Senyor: –Vet que yo vaig als fills de  
Ex 3,15 –Açò diràs als fills de Yraell: “Lo  Senyor Déu de vostres pares ma tremat a  
Ex 3,18  rey da Egipta, e diràs a ell: “Lo  Senyor, Déu dels hebreus, apellà a nós, e  
Ex 3,18  lo desert per ço que sacrificam al  Senyor Déu nostra.” 19 Mas yo sé que no  
Ex 4,1  e diran: “No aparech a tu nostre  Senyor.” 2 E dix Déu a ell: –Què és açò  
Ex 4,3  ell respòs: –Verga. 3 E dix nostre  Senyor: –Gita-le en terra. E ell le hy  
Ex 4,6  6 E dix-li altre vegade nostre  Senyor: –Mit te mà en ton si. E com le hy  
Ex 4,10  E dix Mossé a Déu: –Prec-ta, mon  Senyor, que no m’hi tremates, car yo no  
Ex 4,13  13 E aquell dix: –Prec-ta,  Senyor, que hy trametas altre. 14 E nostre 
Ex 4,14  que hy trametas altre. 14 E nostre  Senyor yrasch-se ab Moysèn e dix: –Aron, 
Ex 4,22  diràs açò a Faraó: “Açò diu nostre  Senyor: Mon fill primer nat engendrat [*]. 
Ex 4,24  e fos l’albergade, correch nostro  Senyor e volch ell auciura. 25 E tentost  
Ex 4,28 -li Moysèn totes les paraules del  Senyor per les quals tramatia ell, e los  
Ex 4,30  Aron totes les paraules que nostre  Senyor havia perlades a Moysèn e féu los  
Ex 4,31  lo poble, e conaguéran que nostre  Senyor havia visitats los fills de Yraell  
Ex 5,1  e diguéran-li: –Açò diu nostre  Senyor Déu de Yraell: “Lexa anar lo meu  
Ex 5,2  2 E aquell respòs: –Qui és ton  Senyor que yo hoja la tua veu e que lex lo 
Ex 5,2  lex lo poble? Yo no conech nostro  Senyor, ni Yraell no lexaré. 3 E digueren  
Ex 5,3  e que sacrificam al nostro Déu e  Senyor, e que per ventura no sdevengués a  
Ex 5,21  21 e diguéran a ells: –Vege nostro  Senyor e jutge ço que vosaltres fets per  
Ex 5,22  nós. 22 E retornà Moysèn a nostro  Senyor e dix: –Senyor, per què has opramut 
Ex 5,22  Moysèn a nostro Senyor e dix:  –Senyor, per què has opramut lo teu poble, 
Ex 6,2  de la terra sua. 2 E parlà nostro  Senyor a Moysèn dient: –Yo sóm lo Senyor 3 
Ex 6,2  Senyor a Moysèn dient: –Yo sóm lo  Senyor 3 qui aparaguí a Abram e Ysach e  
Ex 6,6  als ffills de Yraell: “Yo són lo  Senyor qui trauré vós del senyorajament e  
Ex 6,7  vós a mi en poble, e seré vostro  Senyor, e sabrets bé que yo són Senyor  
Ex 6,7  Senyor, e sabrets bé que yo són  Senyor vostre e Déu vostra, qui desliuré a 
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Ex 6,8 daré aquella a vós a posayr. Yo sóm  Senyor.” 9 E contà Moysèn totes les  
Ex 6,12  12 E respòs Moysèn devant nostre  Senyor: –Vet que los fills de Yraell no’m 
Ex 6,28  en lo dia que perlà a ells nostre  Senyor en terra de Agipta. Capítol VII 29  
Ex 6,29  Déu a Moysèn dient: –Yo sóm lo  Senyor. Parle a Farahó, rey de Agipta,  
Ex 7,5 que sàpien los agepcians que yo sóm  Senyor, qui estendré la mia mà sobre  
Ex 7,16 en la tua mà, 16 e diràs a ell: “Lo  Senyor, Déu dels hebreus, m’ha tremàs a  
Ex 7,17 oir. 17 E per ço vet què diu nostre  Senyor: En açò entanes que yo sóm Senyor.  
Ex 7,17  Senyor: En açò entanes que yo sóm  Senyor. Vet que yo fir ab la verga qui és  
Ex 7,22  l’oý, axí com havia menat nostre  Senyor. 23 E tornà-ce’n e intrà-sse  
Ex 7,25  foren conplits VII dies que nostro  Senyor ferí lo flum. 8,Tit Capítol VIII 1  
Ex 8,1  e digues a ell: “Açò diu nostre  Senyor: Llexa anar lo meu pobla per ço que 
Ex 8,8  e Aron e dix a ells: –Preguats lo  Senyor que tolgue les granotes de mi e de  
Ex 8,10  sàpies que negú no és axí com lo  Senyor Déu nostre, 11 e pertir-s’han  
Ex 8,12  de Farahó, e apellà Moysèn nostre  Senyor per lo sonament de les granotes que 
Ex 8,13  havia dit a Faraó. 13 E féu nostre  Senyor segons la paraula de Moysèn, e  
Ex 8,22  per ço que tu conegues que yo sóm  Senyor enmig de la terra, 23 e posaré  
Ex 8,24  aquest senyal”. 24 E féu-ho lo  Senyor axí, e venguéran mosques molt males 
Ex 8,26  adorarem e sacrificarem al  Senyor Déu nostre, cor ci nós avorríam ço  
Ex 8,27 de III dies, e aquí sacrificarem al  Senyor Déu nostre axí com ha manat a nós.  
Ex 8,28  vós per ço que sacrificats al  Senyor Déu vostre en lo desert; solament  
Ex 8,29  axiré devant tu, e adoraré nostre  Senyor que tolgue les mosques a Farahó e a 
Ex 8,29  lo pobble per sacrificar a nostre  Senyor. 30 E axí Moysèn devant Farahó e  
Ex 8,30 Moysèn devant Farahó e adorà nostre  Senyor, 31 lo qual féu segons la peraule  
Ex 9,1  parle a ell e dix: “Açò diu nostre  Senyor Déu dels hebreus: Llexa anar lo meu 
Ex 9,5  fills de Ysrael. 5 E ordonà nostre  Senyor lo temps dient: –Demà farà nostre  
Ex 9,5  lo temps dient: –Demà farà nostre  Senyor aqueste cosa en terra. 6 E féu  
Ex 9,6  cosa en terra. 6 E féu nostre  Senyor la cosa aqueste en l’altre dia,  
Ex 9,13  e digues a ell: “Açò diu nostre  Senyor, Déu dels hebreus: Llexa anar lo  
Ex 9,20  tremet per† la peraule de nostre  Senyor, menà a sos serfs que fecen dezar  
Ex 9,21  menysprasaren la paraule de nostre  Senyor Déu llexaren lurs serfs e lus  
Ex 9,23  la vergua vers lo cel, e nostro  Senyor donà trons e pedruscade e  
Ex 9,23  lamps sobre la terra. Ploch nostre  Senyor pedra sobra la terra de Agipte, 24  
Ex 9,27 a ells: –Yo he peccat are, e nostre  Senyor és just, e yo e mon poble som  
Ex 9,28  som malvats. 28 Pregats nostro  Senyor que cessen los trons e la pedra,  
Ex 9,29  estendré les mies mans a nostre  Senyor, e cessaran los trons e la  
Ex 9,29  per ço que sàpies que del  Senyor és la terra. 30 Mas yo conech que  
Ex 9,30 tos serfs no tembrets encara nostre  Senyor. 31 Lo li e l’ordi foren farits  
Ex 9,33 estès ses mans vers lo cel a nostro  Senyor, e sessaren los trons e la  
Ex 9,35  d’Irael, axí com havia dit nostre  Senyor [*]. 10,Tit Capítol X 1 E dix Déu a 
Ex 10,2 fets en ells, sapiats que yo sóm lo  Senyor Déu vostra. 3 E entraren Moysèn e  
Ex 10,3  e diguéran a ell: –Açò diu nostre  Senyor, Déu dels hebreus: “¿Entrò a quant  
Ex 10,7 los hòmens per ço que sacrifícan al  Senyor llur Déu. ¿No veus que Agipta és  
Ex 10,9  arnès, cor gran festa és de nostre  Senyor. 10 [*] –[*] ab vós. ¿Com yo  
Ex 10,11 vós vullats, e sacrificats a nostre  Senyor, cor açò demanats vosaltres. E  
Ex 10,13  sobra la terra de Agipte, e nostre  Senyor tremès vent bufant tot aquell dia e 
Ex 10,16  dix a ells: –Yo he peccat a nostre  Senyor Déu vostre e envers vós. 17 Prech- 
Ex 10,17  aquesta vegade, e pregats a nostro  Senyor Déu vostre que lleu de mi aquesta  
Ex 10,18  devant Farahó, e pregà nostre  Senyor, 19 que féu bufar lo vent  
Ex 10,20  de Agipta. 20 E endurahí nostre  Senyor lo cor de Farahó, e no’n llexà  
Ex 10,21  fills de Ysrael. 21 E dix nostre  Senyor a Moysèn: –Estín la tua mà vers lo  
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Ex 10,24  a ells: –Anats e sacrifiquats al  Senyor Déu vostre, mas vostres ovelles e  
Ex 10,25  E dix Moysèn: –¿Tu deràs en nostro  Senyor sacrificis en holocausts que ofiram 
Ex 10,25  en holocausts que ofiram al  Senyor Déu nostre? 26 E tot nostre bestiar 
Ex 10,26  qui són nesseçàries a servir al  Senyor Déu nostre, car nós no sebem què  
Ex 10,27  pervenguts. 27 E endurahí nostre  Senyor lo cor de Faraó, e no volch llexar  
Ex 11,3  d’or e de argent, 3 cor nostro  Senyor darà la sua gràcia al pobla devant  
Ex 11,4  lo poble. 4 E dix: –Açò diu nostre  Senyor: “En la [*] nit entraré en Agipte 5 
Ex 11,7  [*] quants miracles depertí nostre  Senyor entre los agipcians e los fills de  
Ex 11,9  irat devant Farahó. E dix nostre  Senyor a Moysèn: –Farahó no us oyrà, per  
Ex 11,10  axí com són escrits, e nostre  Senyor endurahí lo cor de Farahó, que no  
Ex 12,12 los déus de Agipte faré juý. Yo sóm  Senyor. 13 E vasaré la sanch a vós en  
Ex 12,25  en la terra la qual nostre  Senyor és donador a vós, axí com ha feta  
Ex 12,27  a ells: “Sacrifici passat és del  Senyor, lo qual passà sobre les cases dels 
Ex 12,29  fet en la mige nit que farí nostre  Senyor tots los primers nats de terra de  
Ex 12,31  e anats e sacrificats a vostre  Senyor axí com havets dit. 32 Vostres  
Ex 12,36 moltes vestidures. 36 E donà nostre  Senyor gràcia al poble devant los  
Ex 12,41  dia axí tota la host de nostre  Senyor de la terra de Agipte. 42 Nit és  
Ex 12,42 Nit és aquesta observadora a nostre  Senyor, cor adux a ells de la terre de  
Ex 12,51 e’n aquell mateix dia amenà nostro  Senyor los fills de Ysrael de terra de  
Ex 13,1  Capítol XIII 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Santifica a mi  
Ex 13,5  de la spiga, 5 e us metrà nostre  Senyor en la terra dels caneneus e dels  
Ex 13,6  e en lo VIIè dia serà la festa del  Senyor. 7 Alís menyarets VII dies, e no  
Ex 13,8  “Aquest és lo dia que féu nostre  Senyor a mi com ma tragué de Agipte.” 9 E  
Ex 13,9 tos ulls, per ço que llig de nostre  Senyor sia tots temps en la tua bocha, cor 
Ex 13,9  cor ab fort mà tregué a tu nostre  Senyor de Agipte. 10 Per la qual cosa tu  
Ex 13,11  en ayn. 11 »E com te metrà nostre  Senyor en la terra dels cananeus, segons  
Ex 13,12  aquelles que obren vulva a nostro  Senyor, e tots aquells qui són primer nats 
Ex 13,12  hauràs mascle consegraràs al  Senyor. 13 E al primer nat de l’aze  
Ex 13,14 ells: “En mà fort nos tragué nostre  Senyor de terra de Agipte, de casa de  
Ex 13,15  no’ns volia jaquir anar, e nostre  Senyor ocís tots los primers nats de la  
Ex 13,15  amor de açò yo sacrifich a nostre  Senyor tot lo mascle qui obre vulve, e  
Ex 13,16 açò que ab mà fort te tregué nostre  Senyor de Agipte. 17 E com Farahó hagués  
Ex 13,17  hagués jaquit lo poble, nostre  Senyor no’ls menà per la carrera dels  
Ex 14,4  sebran los agipcians que yo sóm lo  Senyor. E faheren-ho axí. 5 E fou  
Ex 14,8  obs de la host. 8 E enduraý nostre  Senyor lo cor de Faraó, rey de Agipte, e  
Ex 14,10 -sa fortment, e cridaren a nostre  Senyor, 11 e digueren a Moysèn: –Per  
Ex 14,13  e veyats les marevelles de nostre  Senyor les quals farà vuy, car aquests  
Ex 14,14  entrò enpertostemps, 14 car nostre  Senyor se combatrà per vós. E per ço,  
Ex 14,24 vengude la vigília del matí, nostre  Senyor regordà la posade dels agipcians en 
Ex 14,30  e a sinestre. 30 E desliurà nostre  Senyor en aquell dia Ysrael de la mà dels  
Ex 14,31  aquells. Temé lo poble nostre  Senyor e crahagueren nostre Senyor e  
Ex 14,31  nostre Senyor e crahagueren nostre  Senyor e Moysèn son serf. 15,Tit Capítol  
Ex 15,1  de Ysrael aquest cant a nostre  Senyor, e digueren: Cantem a nostre  
Ex 15,1 Senyor, e digueren: Cantem a nostre  Senyor, cor gloriosament és engranaÿt,  
Ex 15,2  e la mia lahor és en nostre  Senyor. Ell és fet a mi en salut. Aquest  
Ex 15,3  pare, e yo axalsaré ell. 3 Nostre  Senyor és axí com hom combatador, e son  
Ex 15,6  en pragon axí com a pedra. 6  Senyor, la tua destre és engrenahide en  
Ex 15,6  en forteza, e la tua destra,  Senyor, ha farits los anemichs, 7 e en  
Ex 15,10  e la mia mà los auciurà.» 10  Senyor, lo teu esperrit és vengut, e la  
Ex 15,16  ells en la grenesa del teu braç.  Senyor, ells sien fets no movents axí com 
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Ex 15,17  al pus ferm habitacle que tu,  Senyor, has obrat, Senyor, lo teu santuari 
Ex 15,17  que tu, Senyor, has obrat,  Senyor, lo teu santuari al qual formaren  
Ex 15,18  qual formaren les tues mans. 18 Lo  Senyor regnarà per tostemps e oltra. 19 E  
Ex 15,21  a cascuna, dient: Cantem a nostro  Senyor tot gloriós e engranaït, cor ell  
Ex 15,25  beurem? 25 Aquell apellà nostre  Senyor, e ell mostrà a ell un fust; lo  
Ex 15,26  e dix: –Si tu oyràs la veu de ton  Senyor, ton Déu, e faràs devant ell ço que 
Ex 15,26 maleza que mis en Agipte. Yo sóm lo  Senyor salvador teu. 27 E vengueren en  
Ex 16,3  esser morts per la mà de nostre  Senyor en la terra de Agipte, on sèyhem  
Ex 16,6  –Al vespra sabrets que nostre  Senyor trasch-vos de terra de Agipte, 7  
Ex 16,7 al matí veurets la glòria de nostre  Senyor, cor ell oý lo vostro mermurament  
Ex 16,7  oý lo vostro mermurament contre lo  Senyor. E nós, ¿qui som, qui mermurats  
Ex 16,8 contre nós? 8 E dix Moysèn: –Nostre  Senyor darà a vós en lo vespra carn a  
Ex 16,8  vostre mermurament, mas contre al  Senyor. 9 E dix Moysèn a Aron: –Digues a  
Ex 16,9  fills de Ysrael: “Puyats devant lo  Senyor, cor ell ha oÿt lo vostro  
Ex 16,10  e veus que la glòria de nostre  Senyor aparech en nuu. 11 E perlà Déu a  
Ex 16,12  de pans, e sabrets que yo són lo  Senyor Déu vostre.” 13 E fon fet vespra, e 
Ex 16,15  –Aquest és lo pa que us dóna lo  Senyor per menyar. 16 Aquesta és la  
Ex 16,16  és la paraula la qual menà nostre  Senyor: Culla de açò cascú aytant con n’  
Ex 16,23  repòs del disapte és sentificat al  Senyor. Totes aquelles coses que haurets  
Ex 16,25  vuy, cor disapte és de nostre  Senyor, e per amor de açò no’n trobarets  
Ex 16,26  cullits; lo VII és rapòs de nostre  Senyor, e per amor de açò no’n trobarets. 
Ex 16,33 un almut, e estoge’l devant nostre  Senyor per estojar a les vostres  
Ex 18,1 Moysèn, tot ço que havia fet nostre  Senyor a Moysèn e a Yrael poble seu, axí  
Ex 18,8  lo camí, e com havia a ells nostre  Senyor deslliurats. 9 Fo molt alegra Jetró 
Ex 18,10  10 e dix: –Beneÿt sia nostre  Senyor qui us ha desliurats de la mà dels  
Ex 18,11  11 Are conech que gran és lo  Senyor nostre sobre tots los déus [*] de  
Ex 18,12  menyasen pa ab ell devant nostre  Senyor. 13 E’n l’altra dia sseya Moysèn  
Ex 19,3  del munt. 3 E Moysèn puyà a nostro  Senyor, e Déu apellà Moysèn del munt, e  
Ex 19,8 dient: –Tot ço que ha perlat nostre  Senyor farem. E com retornàs Moysèn a Déu  
Ex 19,18  [*] fumave per ço devellà nostro  Senyor sobre ell ab foch, e puyave lo fum  
Ex 19,21  no passen los térmens per veura al  Senyor, e que per açò no parís d’ells la  
Ex 19,22  secerdots e aquells qui pugen al  Senyor sien sentificats per ço que ells no 
Ex 19,24  no passen los térmens ne pujen al  Senyor, per ço que per ventura yo no’ls  
Ex 20,2  aquestes e dix: 2 –Yo són lo  Senyor Déu teu qui’t traguí de terra de  
Ex 20,5  ells ni’ls colràs, cor yo sóm lo  Senyor ton Déu, fort e gelós, qui vesit  
Ex 20,7  de Déu en va, cor no haurà nostre  Senyor per nèdeu aquell qui pendrà son nom 
Ex 20,10  lo dia VII, qui és lo disapte del  Senyor ton Déu, reposaràs e no faràs en  
Ex 20,12  sobre la terra la qual nostro  Senyor ton Déu dóna a tu. 13 »No auciuràs. 
Ex 22,11  mà en la cosa de son proïsma, e lo  Senyor Déu rehebrà lo sagrement, e aquell  
Ex 23,17 ayn aparrà tot mascle teu devant lo  Senyor ton Déu. 18 »No degollaràs sobre lo 
Ex 23,19  ta terra aportaràs en la casa del  Senyor ton Déu. »No cogues cabrit ab la  
Ex 23,25 imatges de aquells. 25 Servirets al  Senyor, Déu vostre, per ço que yo benaesca 
Ex 24,1  1 E a Moysèn dix: –Puja a nostro  Senyor, tu e Aron, Nadab e Abiú e LXX  
Ex 24,2  2 E solament Moysèn s’ecostarà al  Senyor, e aquells no s’hi acostaran, ni  
Ex 24,3  al poble totes les peraules del  Senyor, e encare los juÿns, e respòs lo  
Ex 24,3 veu: –Totes les paraules que nostre  Senyor ha perlades farem. 4 E escriví  
Ex 24,4  totes universes peraules de nostro  Senyor. E llevà’s matí e adifichà altar a 
Ex 24,7  –Tot ço que ha perlat nostro  Senyor ferem, e sarem obadiens. 8 E ell  
Ex 24,8  del fermament que fermà nostro  Senyor ab vosaltres sobre totes aquestes  
Ex 24,10 dels vells de Ysrael, 10 e veren lo  Senyor de Ysrael, e sots lo peu de aquell  
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Ex 24,11  fills de Ysrael. E veren nostro  Senyor, e menyaren e baguéran. 12 E dix  
Ex 24,12  e baguéran. 12 E dix nostre  Senyor a Moysèn: –Puge a mi en lo munt,  
Ex 24,16  16 e habità en la glòria de nostro  Senyor sobre Sinaý. E cobrí ell la nuu per 
Ex 24,17  la nuu. 17 Era la spècia de nostre  Senyor e de la glòria sua quaix foch  
Ex 25,1  Capítol XXVI 1 E parlà nostro  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  
Ex 28,12  los noms d’equells devant nostre  Senyor, e sobra cascuna spatlle per  
Ex 28,30  de Aron con entrarà devant nostra  Senyor; e portarà Aron los juýs dels fills 
Ex 28,30 Ysrael en lo seu pits devant nostra  Senyor tostemps. 31 »E faràs la gonella de 
Ex 28,35  axirà en lo sentuari devant nostre  Senyor, e no morrà. 36 »E faràs una llauna 
Ex 28,36 la obra del solament sant de nostra  Senyor. 37 E lligaràs aquella ab fill  
Ex 28,38  en lo seu front per ço que nostre  Senyor sa tenga per paguat d’ell. 39 »E  
Ex 29,11  E deguollaràs aquell devant nostra  Senyor, prop la porta del tabernacla. 12  
Ex 29,23  la qual és posade devant nostre  Senyor. 24 Totes aquestas cosas posaràs  
Ex 29,24  aquelles alsant devant nostra  Senyor, 25 [*] car oferta d’ell és. 26 E  
Ex 29,26  aquell alsant devant nostre  Senyor, e serà en la tua part. 27 E  
Ex 29,28  d’equells qui oferen a nostro  Senyor. 29 »E les vesteduras santes de què 
Ex 29,42  42 cor sacrifici és a nostra  Senyor e oferta perdurabla en les vostres  
Ex 29,42  del testament, davant nostra  Senyor, on ara saps lo loch on yo parlaré  
Ex 29,46  d’ells, 46 e sabran que yo só lo  Senyor Déu d’ells, qui aduguí a ells de  
Ex 29,46  que estigués entre ells. Yo só lo  Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol XXXI 1  
Ex 30,8  temiama per tostemps devant nostra  Senyor en les vostres generacions. 9 No  
Ex 30,10  Sant dels sants és a nostro  Senyor. 11 E parlà nostra Senyor a Moysèn  
Ex 30,11  a nostro Senyor. 11 E parlà nostra  Senyor a Moysèn dient: 12 –Quant llevaràs  
Ex 30,12  preu per les sues ànimes a nostre  Senyor, e no serà plagua en ells quant  
Ex 30,13  part del sicla oferran a nostro  Senyor. 14 E tots aquells qui hauran de XX 
Ex 30,14  amont donarà lo preu tot a nostro  Senyor. 15 Lo rich no muntiplicarà ni lo  
Ex 30,16  ço que sia covinensa devant nostre  Senyor a perdonar sobra vostres ànimes. 17 
Ex 30,17  vostres ànimes. 17 E parlà nostro  Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu faràs un  
Ex 30,20  ofiren en aquell temiama a nostra  Senyor, 21 per ço que per ventura no  
Ex 30,22  per successions. 22 E parlà nostra  Senyor a Moysèn 23 dient: –Prin a tu coses 
Ex 30,34  de son pobla.” 34 E dix nostra  Senyor a Moysèn: –Prin tu coses odorans,  
Ex 30,37 vostres usos, cor sant és de nostre  Senyor, 38 e qualsevol homa que ferà  
Ex 31,1 31,Tit Capítol XXXII 1 E dix nostre  Senyor a Moysèn: 2 –Vet que yo apella per  
Ex 31,12  mane a tu faran. 12 E parlà nostra  Senyor a Moysèn e dix-li: 13 –Parla als  
Ex 31,13  per ço que sapiats que yo sóm  Senyor qui santifich a vós. 14 [*] E qui  
Ex 31,15  és disapta, és rapòs sant a nostro  Senyor. Totom qui farà en aquell dia obra  
Ex 31,18  de la sua obra.” 18 E donà nostro  Senyor en lo munt de Senaý a Moysèn, com  
Ex 32,7  -sa a juguar. 7 E parlà nostro  Senyor a Moysèn e dix: –Vé, devalla, cor  
Ex 32,9  9 E altra vegada dix nostro  Senyor a Moysèn: –Yo veig que aquest pobla 
Ex 32,11 gent gran. 11 E pregà Moysèn nostre  Senyor son Déu dient: –Per què, Senyor, se 
Ex 32,11  Senyor son Déu dient: –Per què,  Senyor, se irexerà la tua ira contra lo  
Ex 32,14  tostemps.” 14 E aconortà’s nostre  Senyor, e no féu lo mal que havia perlat  
Ex 32,16  part 16 e fetes de obra de nostra  Senyor; éran escrites de la mà de nostra  
Ex 32,16  éran escrites de la mà de nostra  Senyor. 17 E oý Jozuè lo brogit del pobla, 
Ex 32,26  e dix: –Si nangú és de nostre  Senyor, venga a mi. E ajustaren-se a ell 
Ex 32,27  als quals ell dix: –Açò diu nostre  Senyor Déu de Ysrael: “L’homa posa  
Ex 32,29  les vostres mans vuy a nostra  Senyor, cascú de vós en vostres fills o en 
Ex 32,30  de gran peccat. Yo puyaré a nostra  Senyor e veuré per ventura si poré acabar  
Ex 32,31  31 E ratornà Moysèn a nostra  Senyor e dix: –Senyor, prec-ta per  
Ex 32,31  Moysèn a nostra Senyor e dix:  –Senyor, prec-ta per aquest pobbla que  
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Ex 32,33  scrivist. 33 Al qual respòs nostre  Senyor: –Qui peccarà a mi, yo’l rrauré de 
Ex 32,35  peccat en ells. 35 E farí nostra  Senyor lo pobla per rahó del vadell que  
Ex 33,1  Capítol XXXIIII 1 E parlà nostra  Senyor a Moysèn dient: –Vé, devalla de  
Ex 33,5  son preu sobra ell. 5 E dix nostre  Senyor a Moysèn: –Parla als fills de  
Ex 33,11  11 Parlava Moysèn a nostre  Senyor cara per cara, axí com sol perlar  
Ex 33,12  la tenda. 12 E dix Moysèn a nostre  Senyor: –Tu manes que yo amèn aquest  
Ex 33,14  e aquesta gent. 14 E dix nostra  Senyor: –La mia faç irà devant tu, e rapòs 
Ex 33,17  sobra la terra? 17 E dix nostre  Senyor a Moysèn: –Yo faré la peraula que  
Ex 33,19  mi la tua glòria. 19 Respòs nostre  Senyor: –Yo mostraré tot bé a tu, e  
Ex 33,19  a tu, e apellaré lo nom de nostre  Senyor devant tu, e yo hauré mercè de qui  
Ex 34,4  axí com li havia manat nostra  Senyor, e portà ab si les taules. 5 E com  
Ex 34,5 les taules. 5 E com devellàs nostre  Senyor per la nuu, estech Moysèn ab ell  
Ex 34,5  ab ell apellant lo nom de nostra  Senyor, 6 lo qual passà devant ell. E dix: 
Ex 34,6  devant ell. E dix: –Senyorador,  Senyor Déu misericordiós e raclamat e  
Ex 34,9  ’s en terra e adorà, 9 e dix:  –Senyor, si yo trop gràcia devant tu, prec 
Ex 34,10 posseyràs-nos. 10 E respòs nostra  Senyor: –Yo faré fermament, e devant tots  
Ex 34,10  enmig del qual est les obres del  Senyor terribbla de les quals són fahedor. 
Ex 34,14 vulles adorar déus astrayns. Nostre  Senyor és celós, e lo nom d’ell és Déu  
Ex 34,23 ayn aparrà tot mascla teu devant lo  Senyor totpoderós, Senyor Déu de Ysrael.  
Ex 34,23  teu devant lo Senyor totpoderós,  Senyor Déu de Ysrael. 24 Com yo gitaré les 
Ex 34,24 tu, puyant, aparra’t devant nostre  Senyor ton Déu III vegades en l’ayn. 25  
Ex 34,26  de la terra oferràs en la casa del  Senyor ton Déu. »No coguas cabrit ab llet  
Ex 34,27 ab llet de sa mara. 27 E dix nostro  Senyor a Moysès: –Scriu a tu aquestes  
Ex 34,28  Ysrael. 28 E estech aquí ab nostre  Senyor Moysèn XL dies e XL nits, que no  
Ex 34,29 en companyia havia perlat ab nostre  Senyor. 30 E com lo véran Aron e los fills 
Ex 34,34  cara. 34 E com perlava ab nostre  Senyor, ell lo’s levava, e com axia  
Ex 35,1  són les coses que mane nostro  Senyor que fassats: 2 “VI dies farets  
Ex 35,2 vós sant, disapte e repòs de nostra  Senyor, e aquell qui farà en ell obra,  
Ex 35,4  és la peraula que mane nostre  Senyor dient: 5 “Triats de vós les  
Ex 35,5  5 “Triats de vós les promícies al  Senyor, de tota vostra voluntat e ab  
Ex 35,5  e ab alegra cor ofarits aquells al  Senyor: or e argent e aram 6 e blau e  
Ex 35,10 sia savi venga e fasa so que nostre  Senyor ha manat, 11 ço és a saber, lo  
Ex 35,21  e devota les promícies a nostre  Senyor, a fer ço que era obs al  
Ex 35,29  la obra que havia manada nostre  Senyor per mà de Moysèn, e tots los fills  
Ex 35,29  de Ysrael volentarosos deÿcaren al  Senyor. 30 E dix Moysèn als fills de  
Ex 35,30  fills de Ysrael: –Veus que nostre  Senyor ha apellat lo nom de Beselehel,  
Ex 36,1  fos nessaçària, axí com nostre  Senyor manà fer. 2 E com los apellàs  
Ex 39,1 en lo santuari, axí com manà nostre  Senyor a Moysèn. 2 [*] efot [*], de blau e 
Ex 39,5  colós, axí com havia manat nostre  Senyor a Moysèn. 6 E aperellà II pedres de 
Ex 39,7  de Ysrael, axí con manà nostre  Senyor a Moysèn. 8 E féu lo hossen de obra 
Ex 39,19 E fou fet axí com manà a ell nostre  Senyor. 20 E féran una guonella sobre lo  
Ex 39,24  aministrave a Déu, axí com nostre  Senyor havia manat a Moysèn. 25 E faéran  
Ex 39,28  obra brodada, axí com manà nostra  Senyor a Moysèn. 29 E féran una llaune de  
Ex 39,29  en ella la obra del sant nostra  Senyor; 30 e estrangueren ab fill blau ab  
Ex 39,30  ab lo mitre, axí com manà nostre  Senyor a Moysèn. 31 E fou acabade tota la  
Ex 39,31  tot ço que havia manat nostre  Senyor a Moysèn. 32 E adugueren el  
Ex 39,42  42 Cor tot ço que manà nostre  Senyor a Moysèn axí ho féran los fills de  
Ex 39,43  axí com havia manat a ell nostre  Senyor. Ex 40,Tit Capítol XLI 1 E parlà  
Ex 40,1 40,Tit Capítol XLI 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –En lo primer  
Ex 40,14  totes les coses que li manà nostra  Senyor. 15 E fo en lo primer mes de l’ayn 
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Ex 40,17  tenda demunt, axí com manà nostra  Senyor a Moysèn. 18 E posà lo testimoni en 
Ex 40,20  devant lo tabernacla de nostre  Senyor, devers la plaja de tramuntana,  
Ex 40,21  pans de proposició, axí com nostre  Senyor manà a Moysèn. 22 E posà lo  
Ex 40,23  en llur orda, axí com nostre  Senyor ordonà. 24 E posà l’altar de l’or 
Ex 40,30  a l’altar, axí com manà nostro  Senyor. 31 E fonch dressat lo palau entorn 
Ex 40,32  testimoni, e la glòria de nostra  Senyor omplí aquell. 33 E no podia intrar  
Ex 40,33  la cobria, e la magestat de nostra  Senyor corruscant, cor la nuu ho cobria  
Ex 40,36 mateix lloch. 36 E la nuu de nostra  Senyor cobria lo tabernacla de jorn, e de  
Lv 1,1  apellà Moysèn e parlà a ell nostre  Senyor del tabernacla del testimoni e dix: 
Lv 1,2  qui oferrà de vosaltres a nostre  Senyor, de les bèsties, dels bous e de les 
Lv 1,3  per ço que plàcia ell a nostre  Senyor; 4 e posarà la mà sobra lo  
Lv 1,5 deguollaran lo vadell devant nostre  Senyor, e offarran los fills de Aron,  
Lv 1,9  cor açò és suau odor a nostra  Senyor. 10 »E si de les ovelles és son  
Lv 1,11  qui raguorda [*] davant nostre  Senyor, e los fills de Aron giten la sanch 
Lv 1,13  e açò és molt suau odor a nostre  Senyor. 14 »E si faran sacrifici o oferta  
Lv 1,14  sacrifici o oferta de ocells al  Senyor, axí com de tortres e de colomins,  
Lv 1,17  e oferena de suau odor a nostra  Senyor. 2,Tit Capítol II 1 »L’ànima com  
Lv 2,1  com aportarà sacrifici a nostre  Senyor, sèmola serà la sua oferta, e git  
Lv 2,2  sacrifici de plasent odor a nostre  Senyor. 3 E ço que’n romandrà del  
Lv 2,3 dels sants de les ofertes de nostre  Senyor. 4 »E con portaran sacrifici cuyt  
Lv 2,8  8 »Pendràs ço que oferràs a nostre  Senyor e lliurar-ho-has [*] als  
Lv 2,9 altar, en odor de suavetat a nostre  Senyor. 10 E qualque cosa romandrà de  
Lv 2,10 dels sants de les ofertes de nostre  Senyor. 11 »Totes les ofertes que seran  
Lv 2,11  ofertes que seran ofertes a nostre  Senyor sien meyns de llevat, axí que no hy 
Lv 2,11 mel en ço que sacrificareu a nostre  Senyor. 12 Les premícies tan solament d’  
Lv 2,14  promícies de tos fruyts a nostre  Senyor, de les espigues verdajants,  
Lv 2,14 oferràs les tues promícies a nostre  Senyor. 15 E scamparàs demunt oli e ensens 
Lv 2,15  demunt, cor oferta de nostre  Senyor és; 16 de les quals coses de la una 
Lv 3,1  ofira lo pus net devant nostre  Senyor, 2 e pos la mà sobra lo cap del seu 
Lv 3,3 del pasificament en oferta a nostra  Senyor, lo grex de la tela e lo grex tot  
Lv 3,5  posat, en oferta en odor suau al  Senyor. 6 »E si la llur oferta serà de  
Lv 3,7 »E si offerran anyell devant nostre  Senyor, 8 posen la mà sobra llur  
Lv 3,9  per sacrifice devant nostre  Senyor, e lo grex e la coha complida  
Lv 3,11  lo foch, e feran oferta a nostre  Senyor. 12 »E si serà cabra la lur oferta  
Lv 3,12  oferta e offarran aquella a nostra  Senyor, 13 pos la sua mà sobra lo cap de  
Lv 3,16  altar e fer-n’ha perfum suau al  Senyor. Tot lo sèu serà de nostre Senyor.  
Lv 3,16  Senyor. Tot lo sèu serà de nostre  Senyor. 17 »Perdurabbla dret en les  
Lv 4,2  e de tots manements que’l  Senyor ha manat que no’s facen farà  
Lv 4,3  son peccat I vadell que sia net al  Senyor. 4 E aquell aportarà a le porta del 
Lv 4,4  tabernacla del testimoni devant lo  Senyor e posarà la sua mà sobre lo cap de  
Lv 4,4  de aquell e deguollarà aquell al  Senyor. 5 E pendrà de la sanch del vadell  
Lv 4,6  ha VII veguades devant lo  Senyor contra lo vel o la claustra del  
Lv 4,7  de la timiama per fer gràcies al  Senyor, qui és en lo tabernacla del  
Lv 4,13 que és contre lo manament de nostre  Senyor, 14 e puys entendrà son peccat,  
Lv 4,15  sobre lo cap de aquell devant lo  Senyor, e com lo vadell serà deguollat  
Lv 4,15 vadell serà deguollat devant nostre  Senyor, 16 lo prevera untat prengue de la  
Lv 4,18  de l’altar qui és devant nostra  Senyor en lo tabernacla del testimoni, e  
Lv 4,22 contre un hom més de açò que nostre  Senyor veda per ignorància, 23 e aprés  
Lv 4,23  peccat, ofira sacrifici a nostre  Senyor, un cabrit de les cabres que sia  
Lv 4,24  on solen deguollar devant nostre  Senyor los holocausts, cor [*] peccat és.  
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Lv 4,27  ço és, que face qualque que nostre  Senyor vet en la llig e puxs que se’n  
Lv 4,31  l’altar en odor de suavitat al  Senyor, e preguerà per aquell e serà-li  
Lv 4,35  sobra l’altar en ensens a nostre  Senyor, e prech per aquell e per son  
Lv 5,7  II tortres o II coloms a nostre  Senyor, un per lo peccat, e l’altre per  
Lv 5,15 error en aquelles coses qui són del  Senyor santificades peccarà, ofira per son 
Lv 5,17  e ferà una de les coses que nostre  Senyor veda en la llig, e entendrà la cosa 
Lv 5,19  cor per error s’era departit del  Senyor. 6,Tit  1 E perlà nostre Senyor a  
Lv 6,1 del Senyor. 6,Tit  1 E perlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Ànima qui  
Lv 6,7  7 E aquell prech per ell devant lo  Senyor e perdó a aquell per cascuna cosa  
Lv 6,8  que peccà. Capítol VI 8 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e a  
Lv 6,14  ofarir los fills de Aron devant lo  Senyor e devant l’altar: 15 »Prenga lo  
Lv 6,15  en ramenbransa de odor suau al  Senyor; 16 e lo romanent de la sèmola  
Lv 6,17  cor la part de aquella és del  Senyor. E ofiren l’ensens en lo santo  
Lv 6,18 vostres generacions de sacrifici al  Senyor; tots aquells qui toquaran aquella  
Lv 6,20  sos fills la qual dèvan ofarir al  Senyor en lo dia de la sua unció: oferran  
Lv 6,21 calent en odor de suavitat a nostre  Senyor. 22 E tota la oferta serà cremada  
Lv 6,24  no manuch d’equell. 24 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 25 –Parla a Aron e  
Lv 7,5  altar, car açò és perfum a nostre  Senyor per la colpa. 6 Tots los mascles  
Lv 7,11  coses pasificabbles que oféran al  Senyor. 12 »E si la oferena serà per  
Lv 7,14  offerrà I per premícies a nostre  Senyor, e serà dels sacerdots qui estaven  
Lv 7,20 dels pasificaments que és oferta al  Senyor, perirà de son pobla. 21 »E qui  
Lv 7,22 dels seus pobles. 22 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 23 –Parla als fills 
Lv 7,25  lo sèu qui deu eser ofert al  Senyor en ensens perirà del seu pobla. 26  
Lv 7,28  seus pobbles. 28 E parlà nostro  Senyor a Moysèn dient: 29 –Parla als fills 
Lv 7,29  »Qui ofer sacrifici pasificabla al  Senyor, ofira ensemps son sacrifici [*].  
Lv 7,34  e als fills de aquell en fur del  Senyor, en lley perdurable a tot lo poble  
Lv 7,35  e a sos fills dels sacrificis del  Senyor en lo dia que Moysèn ordonà a ells  
Lv 7,36  de prevera, 36 que manà a ells lo  Senyor donar als fills de Ysrael en  
Lv 7,38  38 les quals mès nostro  Senyor a Moysèn en lo munt de Sinaý con  
Lv 7,38  que ofarisen llurs oblacions al  Senyor en lo desert de Sinaý. 8,Tit  
Lv 8,1 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab sos 
Lv 8,5  –Aquesta és la paraula que nostre  Senyor manà fer. 6 E mantinent ofarí Aron  
Lv 8,9  axí havia manat a ell nostre  Senyor. 10 E aportà untament d’oli ab lo  
Lv 8,13  mitra, axí com havia manat nostre  Senyor. 14 E portà un vadell per peccat, e 
Lv 8,17  axí com li havia manat nostre  Senyor. 18 E ofarí un ariet en holocaust;  
Lv 8,21  com era holocaust de suau odor al  Senyor, axí com havia manat a ell. 22 E  
Lv 8,26  del pa alís qui era devant nostre  Senyor; pa meyns de llevat e una besteza a 
Lv 8,28  en odor suau de sacrifici a nostre  Senyor. 29 E pres lo pits, e alçà aquell  
Lv 8,29  sua, axí com havia manat a ell lo  Senyor. 30 E pres l’ungüent de untadura e 
Lv 8,31  lo canestell, axí com manà a mi lo  Senyor dient: “Aron e sos fills menyaran  
Lv 8,35  observans les guardes del  Senyor [*], e siats remenbrans axí com a  
Lv 9,2  e net, e ofer aquels devant nostre  Senyor. 3 E diràs als fills de Ysrael:  
Lv 9,4  e deguollat aquells devant lo  Senyor en sacrifici de cascú, e ofarits  
Lv 9,6  és la paraula que manà nostre  Senyor: farets e aparrà a vós la glòria d’ 
Lv 9,7  ahora per ell, axí com manà nostre  Senyor. 8 E mantinent Aron se acostà a l’ 
Lv 9,23  E aparech la glòria de nostre  Senyor en tota la multitud. 24 E veus que  
Lv 9,24  lo pobla viu açò, lloharen nostra  Senyor e gitaren-se sobre les cares  
Lv 10,1  e ensens, e ofariren devant nostre  Senyor foch astrayn, lo qual a ells no era 
Lv 10,2 era manat. 2 E isqué foch de nostre  Senyor e cremà ells, e foren morts devant  
Lv 10,3  Aron: –Açò és açò que parlà nostre  Senyor: Yo seré santificat en aquells qui 
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Lv 10,12  que romàs de la oferta de nostre  Senyor e menyats aquell sens llevat prop  
Lv 10,13  e a tos fills dels sacrificis del  Senyor, axí com manat és a mi. 14 E lo  
Lv 10,15 en lley perdurabla, axí com manà lo  Senyor. 16 E com Moysèn serquàs entra  
Lv 10,17  preguets per aquella davant nostre  Senyor. 18 E no fo aduyta la sanch de  
Lv 10,19 per peccat e lo holocaust devant lo  Senyor; a mi és esdavengut axí com tu  
Lv 11,1  11,Tit Capítol XI 1 E perlà nostre  Senyor a Moysèn e Aron dient: 2 –Digats  
Lv 11,44 no siats inmundes, 44 car yo sóm lo  Senyor Déu vostro. Siats sants, cor yo sóm 
Lv 11,45 ·s moven en terra, 45 car yo sóm lo  Senyor qui aduguí a vós de terra de Agipta 
Lv 11,45  de Agipta per ço que fos a vós en  Senyor. Sants serets, cor yo sóm sant. 46  
Lv 14,16  -n’ha VII veguades contre lo  Senyor Déu, 17 e l’oli que romandrà en la 
Lv 16,30 tots vostres peccats: devant nostre  Senyor sareu mundats. 31 Lo disapte é lo  
Lv 17,5  prasentalles passificabbles al  Senyor, 6 e scampen los sacerdots la sanch 
Lv 17,6  lo sèu en odor de suavitat al  Senyor. 7 E d’equí avant no deguollen  
Lv 18,1  Capítol XVIII 1 E perlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  
Lv 18,2 de Ysrael. Diràs a ells: »Yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 3 Segons usance de la  
Lv 18,4  e per aquells ireu. Yo sóm  Senyor, Déu vostra. 5 »Guordau les mies  
Lv 18,5  l’hom viurà en elles. Yo sóm lo  Senyor. 6 »Nengun a la proïsma de sanch no 
Lv 18,6  la llegeza de ella. Yo sóm lo  Senyor. 7 »La llegeza de ton para ne la  
Lv 18,21  lo nom de ton Déu. Yo sóm lo  Senyor. 22 »Ab mascla no’t mesclaràs ab  
Lv 18,30  de aquelles coses. Yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 19,Tit Capítol XIX 1 E  
Lv 19,1  19,Tit Capítol XIX 1 E perlà lo  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  
Lv 19,2  ells: »Sants siau, car yo sant só,  Senyor Déu vostre: 3 »Cadescú la mara e  
Lv 19,3  meus disaptes guordau. Yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 4 »No us vullau girar a 
Lv 19,4  no fareu a vosaltres. Yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 5 »Si inmolareu víctima 
Lv 19,5 inmolareu víctima dels pasífichs al  Senyor perquè sia piadós, 6 aquell dia que 
Lv 19,8  o malvestat, car la cosa sante del  Senyor ha potlluÿda, e perirà la ànima  
Lv 19,10  los llexaràs cullir. Yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 11 »No fareu furt. No  
Lv 19,12 lo meu nom ne potlluyràs lo nom del  Senyor ton Déu. 13 »No faràs tració ne  
Lv 19,14  mas tembràs lo Déu teu. Yo sóm lo  Senyor. 15 »No faràs ço que malvestat és  
Lv 19,16  la sanch de ton proïsma. Yo sóm lo  Senyor. 17 »Ne hauràs en oy a ton frara en 
Lv 19,18 amich axí com a tu matex. Yo sóm lo  Senyor. 19 »Les mies lleys conservau. Les  
Lv 19,21  21 Mas per lo seu delicta ofira al  Senyor a le porta del tabernaccla del  
Lv 19,22  per lo seu peccat davant lo  Senyor, e serà piadós a ell e ramatrà-li 
Lv 19,24  saran santificats lloabbles al  Senyor, 25 e en lo V ayn mengereu los  
Lv 19,25  e fruyts que aporten. Yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 26 »No mengereu sanch.  
Lv 19,28  no fareu a vosaltres. Yo són lo  Senyor. 29 »No abandons la tua filla,  
Lv 19,30  e temeu lo meu santuari. Yo sóm lo  Senyor. 31 »No us declineu als encantadós  
Lv 19,31  que no siau poŀluats. Yo són lo  Senyor Déu vostre. 32 »Devant lo blanch de 
Lv 19,32  Honra la persona del prom e tem lo  Senyor Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 33 »Si  
Lv 19,32  e tem lo Senyor Déu teu. Yo sóm lo  Senyor. 33 »Si habitarà estranger en la  
Lv 19,34  en la terra de Agipta. Yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 35 »No vullau fer  
Lv 19,36 mesura. 36 [*] agual [*]. Yo sóm lo  Senyor Déu vostre qui us he trets de terra 
Lv 19,37 juýs, e feu tots aquells. Yo són lo  Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà nostre 
Lv 20,1  20,Tit Capítol XX 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Aquestes  
Lv 20,7  -vos e siau sants, car yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 8 »E guordau mos  
Lv 20,8  manaments e feu aquells. Yo sóm lo  Senyor qui santifique a vosaltres. 9 »Qui  
Lv 20,24 corrent de llet e de mel. Yo sóm lo  Senyor Déu vostra, qui he saperat a  
Lv 20,26  a mi, car yo sóm sant. Yo sóm lo  Senyor, e he-us saparats dels altres  
Lv 21,1 21,Tit Capítol XXI 1 Dix de sert lo  Senyor a Moysèn: –Parla als sacerdots  
Lv 21,6  en llur carn. 6 Sants seran al  Senyor Déu seu, e no potlluyran lo seu  
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Lv 21,6  lo seu nom, car los perfums del  Senyor e los pans del seu Déu praséntan, e 
Lv 21,12  no poŀluesqua lo santuari del  Senyor, car l’oli sant del seu Déu sobre  
Lv 21,12 del seu Déu sobre ell és. Yo sóm lo  Senyor. 13 »Lo sacerdot prenga per muller  
Lv 21,15  de la sua gent, car yo sóm lo  Senyor qui santifique a ell. 16 Parlà lo  
Lv 21,16  qui santifique a ell. 16 Parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 17 –Digues a Aron:  
Lv 21,21 no s’acosta a presentar víctima al  Senyor, ni pans al seu Déu. 22 Car mengerà 
Lv 21,23  no deu lo santuari meu. Yo sóm lo  Senyor qui santifich a ells. 24 Parlà  
Lv 22,1  Capítol XXII 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e  
Lv 22,2  a mi que ells presenten. Yo són lo  Senyor. 3 »Digues a ells e aquells qui  
Lv 22,3  prasenten los fills de Ysrael al  Senyor en lo qual ha inmundícia, perirà  
Lv 22,3  ha inmundícia, perirà devant lo  Senyor. Yo sóm lo Senyor. 4 »Homa de la  
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor. Yo sóm lo  Senyor. 4 »Homa de la sament de Aron que  
Lv 22,8  ni’s poŀluyrà en ells. Yo sóm lo  Senyor. 9 »Guordaran los meus manaments  
Lv 22,9  com l’hauran ensutzat. Yo sóm lo  Senyor qui santifique a vosaltres. 10  
Lv 22,15  fills de Ysrael que prasenten al  Senyor, 16 que per ventura no sostenguen  
Lv 22,16  santificades mengeran. Yo sóm lo  Senyor qui santifich a ells. 17 Perlà lo  
Lv 22,17  qui santifich a ells. 17 Perlà lo  Senyor a Moysèn dient: 18 –Parla a Aron e  
Lv 22,18  vulla aquella cosa en holocaust al  Senyor, 19 presentat sia per vosaltres.  
Lv 22,21  víctima dels pasífichs al  Senyor, o per vot o voluntàriament,  
Lv 22,22  o proïge, no presenten aquell al  Senyor ni cramareu aquell sobre la ara del 
Lv 22,22 ni cramareu aquell sobre la ara del  Senyor. 23 »Lo bou i la ovella ab la  
Lv 22,24  los botons no presentareu al  Senyor, e en la vostra terra açò en  
Lv 22,26  cosa no li pendreu. 26 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 27 –Bou o ovella o  
Lv 22,27  d’equí avant presentar sa porà al  Senyor; 28 e aquella vaque o ovella no  
Lv 22,29  víctima per retra gràcies al  Senyor perquè sia piadós, 30 en aquell dia 
Lv 22,30  lo matí del dia vinent. Yo són lo  Senyor. 31 »Guordau mos manaments e feu  
Lv 22,31  manaments e feu aquells. Yo sóm lo  Senyor. 32 No ensutzeu lo sant nom meu,  
Lv 22,32  dels fills de Ysrael. Yo sóm lo  Senyor qui santifique a vosaltres, 33 e us 
Lv 22,33  fos a vosaltres en Déu. Yo sóm lo  Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E parlà lo  
Lv 23,1  23,Tit Capítol XXIII 1 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  
Lv 23,2  ells: »Aquestes són les festes del  Senyor les quals apellareu santes: 3 »Per  
Lv 23,3  faena no fareu en ell. Disapte del  Senyor és en totes les habitacions  
Lv 23,4  són, donques, les festes del  Senyor santes, les quals fer deveu en son  
Lv 23,5  vesprada, Peça o Trespasament del  Senyor és. 6 E lo XVè dia del dit mes,  
Lv 23,6 dit mes, festa dels pans alizos del  Senyor és; per VII dies pans alizos  
Lv 23,8  e presantareu sacrifici en foch al  Senyor per VII dies, e lo VII dia serà [*] 
Lv 23,9  de servir no fareu. 9 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 10 –Parla als fills 
Lv 23,11  lo qual alsarà la guarba devant lo  Senyor perquè sia piadors en vosaltres l’ 
Lv 23,12  màcula, de I ayn, en holocaust del  Senyor, 13 e llibamens seran presentats ab 
Lv 23,13  comoltada ab oli en perfum del  Senyor e olor molt suau; presenterà de  
Lv 23,16 axí presentareu sacrifici novell al  Senyor 17 de totes habitacions vostres: II 
Lv 23,17  los quals coureu en promeyes al  Senyor. 18 E presentareu ab pans VII  
Lv 23,18 llibamens seus en olor molt suau al  Senyor. 19 E I cabrit per lo peccat fareu, 
Lv 23,20  ab pans de promícies devant lo  Senyor, daran lloch en ús seu. 21 E  
Lv 23,22  les llexareu aquelles. Yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 23 E parlà lo Senyor a  
Lv 23,23 lo Senyor Déu vostre. 23 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 24 –Parla als fills 
Lv 23,25  en ell, e presentareu holocaust al  Senyor. 26 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 23,26  holocaust al Senyor. 26 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 27 –Lo dia desè de  
Lv 23,27  aquell, e prasentareu holocaust al  Senyor. 28 Nenguna obra no fareu en lo  
Lv 23,28 tornareu a Déu perquè hage mercè lo  Senyor de vosaltres. 29 Tota ànima qui no  
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Lv 23,33 disaptes vostres. 33 E parlà nostro  Senyor a Moysèn dient: 34 –Parla als fills 
Lv 23,34 ço és, Cabanyelles, per VII dies al  Senyor. 35 »Lo primer dia serà anomanat  
Lv 23,36  VII dies presentareu holocaust al  Senyor. Lo dia VIII serà gran festa e molt 
Lv 23,36  santa; presentareu holocaust al  Senyor, car és dia de ajustance; nenguna  
Lv 23,37  37 »Aquestes són les festes del  Senyor les quals apellareu molt grans e  
Lv 23,37  Presentareu en aquelles oblació al  Senyor, los holocausts e sacrificis e  
Lv 23,38  vots e promeses e donatius al  Senyor. 39 »Del quinzèn dia del mes setè,  
Lv 23,39 fruyts de la terra, fareu festa del  Senyor per VII dies. Lo dia primer e lo  
Lv 23,40  e alegrar-vos-heu devant lo  Senyor Déu vostre, 41 e fareu la feste d’ 
Lv 23,43  de la terra de Agipta. Yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 44 E perlà Moysèn sobre 
Lv 23,44 E perlà Moysèn sobre les festes del  Senyor als fills de Ysrael. 24,Tit Capítol 
Lv 24,1  24,Tit Capítol XXIIII 1 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 2 –Mane als fills  
Lv 24,3  Aron de vespres al matí devant lo  Senyor a honor e a usance per a tostemps  
Lv 24,4  enpertostemps en prasència del  Senyor. 5 »Pendràs de sert sèmola e couràs 
Lv 24,6  sobra la taula molt pura devant lo  Senyor los pozaràs, 7 e pozaràs sobre ells 
Lv 24,7  en ramenbrament de la oferació del  Senyor. 8 »Per cascuns disaptes seran  
Lv 24,8  disaptes seran mudats devant lo  Senyor, rehebuts dels fills de Ysrael de  
Lv 24,9  dels sants és del sacrifici del  Senyor, de dret per a tots temps. 10 »E  
Lv 24,11 Ysrael, 11 e com blesmàs lo nom del  Senyor e malaýs a ell, amanat fon a  
Lv 24,12  fins que conaguessen què manava lo  Senyor. 13 Lo qual perlà a Moysèn 14  
Lv 24,16  e qui blestomarà lo nom de nostre  Senyor, de mort muyra, ab pedres sia  
Lv 24,16  pelagrí que blestomerà lo nom del  Senyor, de mort muyra, ab pedres sia  
Lv 24,22  qui haurà peccat, car yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 23 E perlà Moysèn als  
Lv 24,23  de Ysrael axí com havia manat lo  Senyor a Moysèn. 25,Tit Capítol XXV 1 E  
Lv 25,1 25,Tit Capítol XXV 1 E parlà nostre  Senyor a Moysèn en lo mont de Sinaý dient: 
Lv 25,2 a vosaltres, fareu los disaptes del  Senyor. 3 »Per VI ayns sembreràs ton camp  
Lv 25,4  serà [*], del raposament del  Senyor: lo camp no’l sembraràs ne la  
Lv 25,17 e tema cascú son Déu, car yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus  
Lv 25,38  no rasebràs, 38 car yo sóm lo  Senyor Déu vostre qui us he aduyts de la  
Lv 26,1  de Agipta. 26,Tit  1 »Yo sóm lo  Senyor [*]. Capítol XXVI No fareu a  
Lv 26,1  adoreu aquella, car yo sóm lo  Senyor Déu vostre. 2 Guordau mos disaptes  
Lv 26,2  tamensa a mon santuari. Jo sóm lo  Senyor. 3 »Si en los meus manements  
Lv 26,13  sereu poble meu. 13 Yo sóm lo  Senyor Déu vostre, qui us he tret de la  
Lv 26,44 lo meu pacte ab ells, car yo sóm lo  Senyor Déu de ells, 45 e ramenbrar-m’he 
Lv 26,45  perquè fos Déu de ells. Yo sóm lo  Senyor Déu. Aquests són los manaments e  
Lv 26,45  e juýs e lleys les quals donà lo  Senyor entra si e entra los fills de  
Lv 27,1  27,Tit Capítol XXVII 1 E parlà lo  Senyor a Moysèn dient: 2 –Parla als fills  
Lv 27,9 animal lo qual se pot sacrificar al  Senyor, ci algú eser prometrà, sant serà  
Lv 27,10  que mundat és, santificat serà al  Senyor. 11 L’animal inmunda lo qual  
Lv 27,11  inmunda lo qual sacrificar al  Senyor no’s pot, si algú lo prometrà serà 
Lv 27,14  la sua casa e santifiquar-la al  Senyor, considererà aquella lo sacerdot si 
Lv 27,16 posseció prometrà e santifiquarà al  Senyor, segons la mesura de la sament serà 
Lv 27,21  dia del jubileu santificat serà al  Senyor, e la poceció santificada se  
Lv 27,22  dels mayors serà santificat al  Senyor, 23 sotstraurà lo sacerdot segons  
Lv 27,23 donarà aquell qui aytal ha votat al  Senyor, 24 e en lo jubileu ratornarà al  
Lv 27,26  malles. 26 »Los primogènits que al  Senyor pertanyen nengú no’ls pot  
Lv 27,26 vulles bou, vulles ovella, serà del  Senyor. 27 La qual cosa si és animal  
Lv 27,28  sia estimat. 28 »Tota cosa que al  Senyor serà santificada, are sia hom o  
Lv 27,28  del sant dels sants serà al  Senyor. 29 E tota santificació qui és  
Lv 27,30 vulles dels fruyts dels arbres, del  Senyor són e a ell són santifiquats. 31 E  
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Lv 27,32  dehè vendrà serà santificat al  Senyor, 33 e no serà alegit bo ni mal ni  
Lv 27,33  mudat serà [*] serà santifiquat al  Senyor e no serà ramut. 34 Aquests són los 
Lv 27,34  són los manaments que ha manat lo  Senyor a Moysèn e als fills de Ysrael en  
Ex 34,6  6 lo qual passà devant ell. E dix:  –Senyorador, Senyor Déu misericordiós e  
Ex 6,7  Déu vostra, qui desliuré a vós del  senyoragement dels agipcians, 8 e aportaré 
Ex 6,6  són lo Senyor qui trauré vós del  senyorajament e de la servitut dels  
Lv 20,4  no hu volrà, menyspresant la mia  senyoria, llexarà l’hom qui haurà donat  
Lv 25,43  43 No aflaguesques a aquell per  senyoria ni més haver; tembràs tu lo teu  
Lv 25,33  en lo jubileu, torneran a llurs  senyors, car les cases de les ciutats dels 
Lv 7,10  sia ab oli untat o mesclat o sia  seque menys de rres, [*] los fills de  
Ex 1,16 les juÿes en temps de lur parir, si  serà l’infant mascla ociets-lo, e si és 
Ex 3,12 dix-li Déu: –Yo saré ab tu, e açò  serà senyal que yo’t tramet: com trauràs  
Ex 4,8 ’n sane axí com s’era debans. 8 –E  serà si no creuran a tu e no t’oyran per  
Ex 4,16  parlarà per tu al pobla, e ell  serà en la tua bocha, e tu seràs en  
Ex 5,11  que vós na puscats haver, e no us  serà aminvat res de vostre obre. 12 E fo  
Ex 5,18  donques, e obrats, cor palla no  serà donade a vós, e retets segons custuma 
Ex 7,1  sobra Farahó, e Aron ton frara  serà ton perler. 2 Tu perlaràs totes les  
Ex 7,18  seran conpodrides les aygües e  serà aflagit Agipta bavent les aygües del  
Ex 8,23 entra lo meu poble e lo teu. E demà  serà aquest senyal”. 24 E féu-ho lo  
Ex 9,3  los tendràs, 3 vet que la mia mà  serà sobre los teus camps, e serà gran  
Ex 9,3 mia mà serà sobre los teus camps, e  serà gran pastelència sobre [*] los bous e 
Ex 9,9  sobra tota la terra de Agipte, e  serà sobre los hòmens e sobre les bèsties  
Ex 9,19  e bèsties, cor tot ço e quant  serà trobat al camp defora que no serà  
Ex 9,19  serà trobat al camp defora que no  serà ajustat, serà mort per lo cayiment de 
Ex 9,19 al camp defora que no serà ajustat,  serà mort per lo cayiment de la  
Ex 10,11  ne per què pensats mal? 11 No  serà fet axí, mas anats tants hòmens com  
Ex 10,29  morràs. 29 E respòs Moysèn: –Axí  serà fet com has perlat, cor d’equí avant 
Ex 11,6  primers nats de les bèsties. 6 E  serà gran clamor en tota la universa terra 
Ex 11,6  de Egipte, tal que no fo debans ne  serà aprés; 7 e de tots los fills de  
Ex 12,4 un anyell a lurs cases, 4 e si algú  serà menor en nombre que no puga haver  
Ex 12,5  sofacients a menyar l’anyell. 5 E  serà l’enyell mascle, sens màcula e  
Ex 12,13  la sanch, e passaré sobre vós e no  serà a vós plaga per destrohir com yo  
Ex 12,15  l’alís, e en lo primer dia no  serà llevat en les vostres cases, e  
Ex 12,15  les vostres cases, e aquella ànima  serà paride de Ysrael qui menyarà llevat,  
Ex 12,16  VIIè. 16 Lo primer dia e al segon  serà encare de gran feste e solemnial, e  
Ex 12,16  dia VII aquella matexa festivitat  serà faedora honradement; e no farets  
Ex 12,48  adonch acost-sa a selebrar, e  serà axí com nadiu de la terra; e si algú  
Ex 12,48 com nadiu de la terra; e si algú no  serà sircunzís, no manuch d’ell. 49  
Ex 12,49  d’ell. 49 »Aqueste matexa ley  serà al nadiu e al palagrí e a l’habitant 
Ex 13,6  alís nàdeus, e en lo VIIè dia  serà la festa del Senyor. 7 Alís menyarets 
Ex 13,9  a mi com ma tragué de Agipte.” 9 E  serà quaix senyal en la tua mà e quaix  
Ex 13,16  primers de mos fills raem.” 16 E  serà quaix senyal sobre te mà, e quax  
Ex 15,9  lurs armes, e la mia ànima  serà enriquehida. Yo trauré lo meu coltell 
Ex 17,16  desliurat, e la batalla de Déu  serà contra Amalech de generació en  
Ex 18,19  mia paraule e prin mon consell, e  serà Déu ab tu: sies tu al poble en  
Ex 18,22 e ells jutgeran les coses menors; e  serà lleugera cosa a tu, e los altres ho  
Ex 19,13  a ell ab la mà, cor ab pedres  serà allapidat e ab setgetes serà  
Ex 19,13 pedres serà allapidat e ab setgetes  serà asegetat, sia que sia home o bèstia,  
Ex 20,24 vostros bous en tot loch en lo qual  serà memòria del meu nom; yo vendré a tu e 
Ex 20,25 si tu llevaràs tayant sobre aquell,  serà ensutzat. 26 »No pugs per escalons a  
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Ex 21,6  -li la orella ab una alena, e  serà a ell serf enpertostemps. 7 »E si  
Ex 21,8  en los ulls de son senyor al qual  serà liurade, jaquesqua-la, mas no hage  
Ex 21,13  de mort muyra. 13 E aquell qui no  serà perseguit mas desliurarà aquell en  
Ex 21,16  qui enblarà home e vendrà aquell e  serà trobat en sa mà, de mort muyra. 17  
Ex 21,18 seu ab pedra o ab puyn, e aquell no  serà mort mas caurà en llit per malaltia,  
Ex 21,19  e irà defora sobre son bestó,  serà ignosent aquell qui’l farí, enaxí  
Ex 21,20 ab verga e morrà dejús sa mà, digna  serà de crim; 21 mas si sobreviurà I dia o 
Ex 21,21 21 mas si sobreviurà I dia o II, no  serà tingut a pena, cor la moneda de  
Ex 21,28 les sues carns, e lo senyor del bou  serà quiti de açò; 29 mas si lo bou haurà  
Ex 21,30 ho sabia, sia mort. 30 E si rehemsó  serà mesa sobre ell, sia donade per l’  
Ex 21,31 que sia presa. 31 E si fill o filla  serà escornade per lo bou, senblant mateix 
Ex 21,32 mateix sentència. 32 E si [*] serva  serà feride per ell, do a son senyor XXX  
Ex 21,34  pach lo preu de la bèstia que hy  serà morta. 35 E si algun bou nefrarà  
Ex 22,2 IIII ovelles per una ovella. 2 E si  serà sobreprès lo lladre en la case, e  
Ex 22,3  de la sanch de aquell. 3 Mas si  serà axit lo sol e sdevendrà açò que face  
Ex 22,3 que face homey, ell deu morir. E si  serà pres aquell qui farà lo furt e no ha  
Ex 22,4  reta, ell deu esser venut. 4 E si  serà trobat ab ell ço que haurà anblat  
Ex 22,7  moneda o vexella en guorda e li  serà enblat de casa, si lo lladre serà  
Ex 22,7  serà enblat de casa, si lo lladre  serà trobat, deu-ne esmanar II tans; 8 e 
Ex 22,8 deu-ne esmanar II tans; 8 e si no  serà atrobat lo lladre, acostar-s’ha lo 
Ex 22,10  a guardar, e morrà e debeliterà o  serà presa per altre, e nenguns no veuran  
Ex 22,13  restituÿt a son senyor. 13 E si  serà menyat per bèstia, no n’és tingut; e 
Ex 22,13  per bèstia, no n’és tingut; e si  serà naffrat per bèstia a mort, aport so  
Ex 22,13  per bèstia a mort, aport so que  serà mort e no és tingut de restituació.  
Ex 22,14  bèstia nenguna de son proïsma e  serà dibilitade e morrà, e son senyor no  
Ex 22,14  e morrà, e son senyor no hy  serà present, sertes tengut és de retra;  
Ex 22,15  tengut és de retra; 15 mas si  serà fet en prasència de son senyor, no  
Ex 22,15  deu esser restituÿde, mayorment si  serà llogade per preu a le sua obra. 16  
Ex 22,24  e yo oiré la clamor d’ells, 24 e  serà indignade la mia furor, e ferré tu  
Ex 22,24  furor, e ferré tu del coltell, e  serà te muller vídua e tos infans pubills. 
Ex 22,30  faràs semblantment: VII dies  serà ab sa mara, e en lo VIII dia retràs  
Ex 23,26  la iniquitat d’enmig de tu. 26 No  serà axelade ne axorque en la tua terra, e 
Ex 23,29  tua cara en un ayn, ne la terra no  serà trestornade en dasert, per ço que no  
Ex 23,33  als lurs déus, sertament a tu  serà en escàndel. 24,Tit Capítol XXV 1 E a 
Ex 25,14  altre llats, e ab aquestes barres  serà aportade la arque; 15 e seran les  
Ex 25,33  e pom e flor de llir. E aqueste  serà la obra de les VI canes del  
Ex 26,2  2 E la llongueza de la una cortina  serà de XXVIII colzes, e la empleza, de  
Ex 26,6  cortines cade una a sa par, e axí  serà’n feta una tenda. 7 »E faràs, de pèl 
Ex 26,12  [*] de totes. 12 E açò que sobre  serà en les cortines que cobriran en lo  
Ex 26,33  sobre IIII colones de argent. 33 E  serà enserrat aquest cobriment ab  
Ex 27,5 la-has sots la ara de l’altar, e  serà la ret entrò a le meytat de l’altar. 
Ex 27,9  angle de tremuntane contre migjorn  serà la cortina de blau de lli tortís, de  
Ex 27,12  la cort qui guorda devers occident  serà una cortina de L colzes, e X colones, 
Ex 27,18  L colzes, e V colzes d’alt, e  serà de lli tortís, e llurs colones, d’  
Ex 27,19  [*] e tot ço que pertayn a la cort  serà d’aram. 20 »E tu mane als fills de  
Ex 27,21  tro al matí devant Déu. E açò  serà perdurable coltivament als fills de  
Ex 28,8 E la sua textura e tota la sua obra  serà veyrada d’aur e de blau e de porpre  
Ex 28,18  e de marachdes; 18 la sagona  serà de carvoncles e de safís e de jaspis; 
Ex 28,32  blave, 32 enmig loch de la qual  serà lo cabès, e entorn serà d’ell com a  
Ex 28,32  de la qual serà lo cabès, e entorn  serà d’ell com a ora d’esberch [*] per  
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Ex 28,37  E lligaràs aquella ab fill blau, e  serà sobraposada a la sàvena 38 sobra lo  
Ex 28,38  sos dons e’n totes ses ofertes. E  serà la landa tots temps en lo seu front  
Ex 28,43  cosa no múyran. Custuma de setgla  serà a Aron e a la sua sament aprés d’  
Ex 29,26  alsant devant nostre Senyor, e  serà en la tua part. 27 E santificaràs lo  
Ex 29,27  part. 27 E santificaràs lo pits, e  serà consegrat, e la cuxa que depertist  
Ex 29,30  aquella lo sacerdot, e per aquella  serà custitució de sos fills qui entraran  
Ex 29,37  l’altar, e santificaràs aquell, e  serà sant dels sants, e tot hom qui  
Ex 29,37 sants, e tot hom qui toquarà aquell  serà santificat. 38 »E açò és alò que  
Ex 30,12  sues ànimes a nostre Senyor, e no  serà plagua en ells quant comtats saran.  
Ex 30,21 per ço que per ventura no múyran. E  serà fur de setgla a ell e a se samensa  
Ex 30,25  d’equest ungüent d’oli sant qui  serà axí compost per fer obra de untament. 
Ex 30,29  sant de sans, e qui toquarà açò  serà santificat. 30 E untaràs Aron e sos  
Ex 30,32 no farets alra, cor sentificat és e  serà sant a vós. 33 E qualque homa ne  
Ex 30,33  aytal e donarà d’ell a estrayn,  serà tellat de son pobla.” 34 E dix nostra 
Ex 30,35  sia mesclat diligentment e pura, e  serà molt digna a santificació. 36 E de  
Ex 34,19 que obra vullva de llinatge masculí  serà meu de tots los animals, axí de bous  
Ex 34,19 animals, axí de bous con de ovelles  serà meu. 20 E lo primer nat de l’aze  
Ex 34,20  e si no darà lo preu per aquell,  serà aucís. Lo primer nat de tos fills  
Ex 35,2  farets vostra obra. Lo VIIè dia  serà a vós sant, disapte e repòs de nostra 
Ex 35,34  de Achisamech, del trip de Dan,  serà son conpanyó, 35 car abdozos han la  
Ex 40,13  a mi, e la unció de aquells  serà en sacerdotaria profitós  
Lv 1,3  sacrificis. 3 »E si holocaust  serà la llur oferena [*] de bous, oferrà a 
Lv 1,4 lo holocaust, desobra lo seu cap, e  serà pus acceptable e a ell pus profitós.  
Lv 1,6  tabernaccla. 6 E con lo holocaust  serà escorxat e serà eslomblat de sos  
Lv 1,6  E con lo holocaust serà escorxat e  serà eslomblat de sos menbres, 7 posar-  
Lv 2,1  sacrifici a nostre Senyor, sèmola  serà la sua oferta, e git demunt ella oli, 
Lv 2,3  E ço que’n romandrà del sacrifici  serà de Aron e de sos fills, e serà sant  
Lv 2,3  serà de Aron e de sos fills, e  serà sant dels sants de les ofertes de  
Lv 2,7  demont oli. 7 »E si la praentalla  serà de †tenor† agualment de sèmola e de  
Lv 2,10 10 E qualque cosa romandrà de allò,  serà de Aron e de sos fills, sants dels  
Lv 3,1  »E si deguolladura de pasificament  serà lur do, axí com de bous, aquell que  
Lv 3,6  al Senyor. 6 »E si la llur oferta  serà de ovelles e la deguolladura serà per 
Lv 3,6  serà de ovelles e la deguolladura  serà per pasificament, sia mascla sia  
Lv 3,6  aquell qui offerrà complit e net  serà ofert ell. 7 »E si offerran anyell  
Lv 3,12  oferta a nostre Senyor. 12 »E si  serà cabra la lur oferta e offarran  
Lv 3,16  perfum suau al Senyor. Tot lo sèu  serà de nostre Senyor. 17 »Perdurabbla  
Lv 4,15  devant lo Senyor, e com lo vadell  serà deguollat devant nostre Senyor, 16 lo 
Lv 4,20  per ells los sacerdots, e Déu  serà perdonador. 21 Emperò lo vadell  
Lv 4,31  al Senyor, e preguerà per aquell e  serà-li pardonat. 32 »E si lo moltó  
Lv 5,1  e oyrà la veu de sagrament e  serà testimoni que ell ho oý o hu viu o hu 
Lv 5,2  o per alguna altra reptília, e  serà oblidade la sua inmundícia, mala és e 
Lv 5,3  sutzures que ensutzar solen e li  serà oblidat e puys ho conexerà, digna és  
Lv 5,10  e per lo peccat d’aquell, e  serà perdonat a ell. 11 »E si no basta son 
Lv 5,16 prech per aquell ofirén lo moltó, e  serà perdonat a ell. 17 »Ànima qui peccarà 
Lv 5,18  per ell, cor no sabent ho féu, e  serà perdonat [*] ell, 19 cor per error s’ 
Lv 6,2 a son proïsma alguna comanda que li  serà feta en fe, e ell l’haurà rahebuda e 
Lv 6,9  la nit entrò al matí, e lo foch  serà en aquell matex altar. 10 E lo  
Lv 6,17  del tabernaccla; 17 e per ço no  serà enfermantat, cor la part de aquella  
Lv 6,17  l’ensens en lo santo santorum, e  serà axí com per peccat o per colpa. 18  
Lv 6,22  nostre Senyor. 22 E tota la oferta  serà cremada en l’altar per lo sacerdot  
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Lv 6,23  23 e tot sacrifici dels sacerdots  serà consumit de foch, e nagú no manuch d’ 
Lv 6,27  toquerà les carns de aquell  serà santificat. E si de la sanch de  
Lv 6,27  sanch de aquell en les vestedures  serà escampada, sien llevades en lloch  
Lv 6,28  la terra en lo qual la carn d’ell  serà cuyta, sia trenquat; e si serà vaxell 
Lv 6,28  ell serà cuyta, sia trenquat; e si  serà vaxell de coura, sia respat e puys  
Lv 7,7  per la colpa; e a cascun sacrifici  serà una lley: als sacerdots qui a ella  
Lv 7,9  9 e tot sacrifici de sèmola qui  serà cuyt en forn e tot ço que serà cuyt  
Lv 7,9  qui serà cuyt en forn e tot ço que  serà cuyt en casola o en paella, serà del  
Lv 7,9  serà cuyt en casola o en paella,  serà del sacerdot qui ho ofer; 10 vulle’s 
Lv 7,12  al Senyor. 12 »E si la oferena  serà per acostament de gràcia, ofiren pans 
Lv 7,14  I per premícies a nostre Senyor, e  serà dels sacerdots qui estaven en lo  
Lv 7,16  emperò nenguna cosa per voluntat  serà aportade per sacrifici, senblantment  
Lv 7,17 de menyar-la; 17 e si alguna cosa  serà atrobada en lo terç dia, sia cremat a 
Lv 7,18 del sacrifici pacificable, rebuyade  serà sa oferta e no profitarà a l’  
Lv 7,18  qui aytal cabrit meynspresarà,  serà causa de lleig escomoviment. 19 »E la 
Lv 7,19  mas sia cremade a foch, e ço que  serà net sia menyat d’ella. 20 E ànima  
Lv 7,21 de aquesta matexa manera les carns,  serà tallat dels seus pobles. 22 E parlà  
Lv 7,31  perfum sobre l’altar, e lo pits  serà de Aron e dels fills de aquell. 32 E  
Lv 7,32  mà dreta del sacrifici pasificable  serà en promícies dels sacerdots 33 qui  
Lv 11,4  remugarà e haurà ungla, e no  serà fesa, axí com lo camell e de altres,  
Lv 11,20  volataries anant sobra IIII peus  serà abominabla a vós. 21 E qualquequal  
Lv 11,24  qui toquarà mortaÿnes de aquelles,  serà enzutzat e no serà nèdeu entrò al  
Lv 11,24  de aquelles, serà enzutzat e no  serà nèdeu entrò al vespra. 25 E si serà  
Lv 11,25 serà nèdeu entrò al vespra. 25 E si  serà nesseçària cosa que algú port de  
Lv 11,25  llevarà los seus vestiments e  serà no nèdeu tro al sol post. 26 »Tot  
Lv 11,26  animal que hage ungla fesa mas no  serà departida e no ramuga, serà inmunda;  
Lv 11,26  mas no serà departida e no ramuga,  serà inmunda; qui toquarà aquell serà  
Lv 11,26  serà inmunda; qui toquarà aquell  serà ensutzat. 27 E qui anirà sobre ses  
Lv 11,27  los animals qui van ab IIII peus,  serà inmunda; si algú tocarà la morteÿna  
Lv 11,27 algú tocarà la morteÿna de aquells,  serà ensutzat entrò al vespra. 28 E qui  
Lv 11,28  llevarà la sua vestimenta e  serà no nèdeu tro al vespra, cor totes  
Lv 11,32 qui caurà sobre ells que sien morts  serà ensutzat, axí vaxell de fust o  
Lv 11,32  fa obra, sia tingude en aygua, com  serà ensutzade entrò al vespra, e axí  
Lv 11,33 alguna cosa de aquelles haurà astat  serà ensutzat, e per amor de açò deu esser 
Lv 11,34  Tots los menyars que menyarets, si  serà gitada aygua demunt ells seran no  
Lv 11,34  llíquida de tots los vaxells  serà inmunda. 35 Qualque cosa de les  
Lv 11,35  cosa de les morteÿnes d’equells  serà toquada serà inmunda en caure de  
Lv 11,35  morteÿnes d’equells serà toquada  serà inmunda en caure de sobre, vulles que 
Lv 11,37 E si’n cauran sobra la samensa, no  serà ensutzada aquella. 38 E si a algú  
Lv 11,38  ensutzada aquella. 38 E si a algú  serà donada aygua sobre la samence e aprés 
Lv 11,38  aygua sobre la samence e aprés  serà toquada per la morteÿna, aquí matex  
Lv 11,38 toquada per la morteÿna, aquí matex  serà ensutzada. 39 »Si algun animal és  
Lv 11,39  menyar, qui llur morteÿna toquarà  serà inmunda entrò al vespra. 40 E qui  
Lv 11,40 la portarà, llau la sua vestedura e  serà inmunda entrò al vespra. 41 »E tot ço 
Lv 12,2  per sament, si infentarà mascla  serà no nèdee per VII dies del departiment 
Lv 12,5  dies de la sua porgació. 5 »E si  serà fembra, serà no nèdea per II  
Lv 12,5  sua porgació. 5 »E si serà fembra,  serà no nèdea per II setmanes, entorn lo  
Lv 12,7  Déu e prech per aquella, e axí  serà mundada del decorriment de la sanch  
Lv 12,8  mascla o fembra. 8 E si no  serà son poder que pugua ofarir un anyell, 
Lv 12,8  pregarà per ella lo sacerdot e axí  serà mundade. 13,Tit Capítol XIII 1 E  
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Lv 13,2 en lo qual en sa carn o en sa cotna  serà nada diversa color o busanya o  
Lv 13,3  e segons l’arbitre de aquell  serà departit. 4 »Mas si serà lluent e  
Lv 13,4  de aquell serà departit. 4 »Mas si  serà lluent e blanch a la plaga en la  
Lv 13,4 a la plaga en la cotna e la carn no  serà ensatade e la color dels pèls no serà 
Lv 13,4  ensatade e la color dels pèls no  serà mudade, prengua lo secerdot aquell e  
Lv 13,5  dia, e si veurà que la llebra no  serà cresqude ne mudada, tengue’l enclòs  
Lv 13,6  e en lo dia VII sguar aquell, e si  serà †obsculurida† la llepra e no crexarà  
Lv 13,7  haurà vist [*] la llepra crexerà e  serà vist lleprós, sia tornat al prevera 8 
Lv 13,8  -l’ha per inmunde, si a ell  serà vist. 9 »E plagua de lepra si serà en 
Lv 13,9  serà vist. 9 »E plagua de lepra si  serà en home, amèn-lo [*] al secerdot,  
Lv 13,10  e veurà aquell, e com en la cotna  serà color blancha e los cabells muderan  
Lv 13,10  muderan llur color e aquella carn  serà viva, 11 per llepra molt vella pot  
Lv 13,12  carn, del cap entrò als peus, açò  serà a vista dels ulls del prevera, 13 e  
Lv 13,15  secerdot jutgerà ell per inmunda e  serà contat entre los no nèdeus, cor la  
Lv 13,18  la cotna en la qual és nat ulcus e  serà senat, 19 e en lo loch de l’ulcus  
Lv 13,19  senat, 19 e en lo loch de l’ulcus  serà sicatrix blanque o sostsroge, sia  
Lv 13,20  -l’ha per plaga de llepra qui  serà nade en la úlcera. 21 E si veurà lo  
Lv 13,21  en ella cabel blanch, e ella no  serà pus pregon del coyr e serà fosqua,  
Lv 13,21  ella no serà pus pregon del coyr e  serà fosqua, enclourà ell lo prevera per  
Lv 13,24 que foch hage cremada e la senadura  serà blanqua o roge, 25 considera aquella  
Lv 13,26  no seran blanchs ni la plaga no  serà pus pregon que’ll cuyr ni la carn  
Lv 13,26  cuyr ni la carn romanent, aquella  serà espècia de llepra sotsescura, per què 
Lv 13,27  dia sia esguordat, e si la cotna  serà esclatada, llepra és; 28 e si starà  
Lv 13,34  la plaga estiga en son lloch ne no  serà pus pregona que la carn romanent,  
Lv 13,34 e com haurà llevades ses vestadures  serà nèdeu. 35 E si aprés la mundació  
Lv 13,42  [*] en la calvura e en lo cugurós  serà blanqua color o roge, 43 e açò veurà  
Lv 13,44  en la calva. 44 »E qualque home  serà toquat de llepra e serà departit de  
Lv 13,44  home serà toquat de llepra e  serà departit de l’arbitra dels  
Lv 13,45 cap nuu, e la vestadura que porterà  serà contexta ab lo caperó ensemps, e  
Lv 13,49  [*], 49 si d’alba o roge màcula  serà ensutzada, per llepra serà tinguda e  
Lv 13,49  màcula serà ensutzada, per llepra  serà tinguda e sia mostrat al secerdot. 50 
Lv 13,51  o si perseverarà, per ensutzat  serà jutgat lo vestiment e tot ço que serà 
Lv 13,51  jutgat lo vestiment e tot ço que  serà atrobat, 52 e per amor de açò sia  
Lv 13,55 E com veurà la faç de aquell que no  serà mudade ni raversa ni la llepra  
Lv 13,56  56 E si depuys que la vestadura  serà llevada altra vegade [*]; 57 e [*]  
Lv 13,58  cremada, 58 e si no hy aparrà, [*]  serà munda. 59 »Aquesta és la lley de la  
Lv 14,3  e com atrobarà la llepra que  serà mundada, 4 man aquell que serà  
Lv 14,4  que serà mundada, 4 man aquell que  serà purificat que ofira per si II pardals 
Lv 14,8  cors e lleu-sa en aygua, e com  serà purificat pot intrar en la albergada, 
Lv 14,21  lo prevera e sarà mundat. 21 »E si  serà pobre e no porà haver ço que dit és,  
Lv 14,35  haretat, 35 vendrà aquell qui  serà de casa e fer-ho-ha a saber al  
Lv 14,36 aquella e que veja si alguna llepra  serà en aquella, per ço que tota no sia  
Lv 14,43  saran rases e altra crosta hi  serà posada, 44 e com lo secerdot hi  
Lv 14,44 hi entrarà e veurà que la llepra hi  serà ratornada e per les parets són  
Lv 14,46  en la casa dementra és tenquade,  serà inmunda entrò al vespra; 47 e qui  
Lv 14,53  delliura, adorerà per la casa e  serà mondade per dret. 54 »Aquesta és la  
Lv 15,2  »Homa qui soferrà flux de sperma  serà no nèdeu. 3 E llavòs sia jutyat  
Lv 15,5 vestedures, e ell, llevat ab aygua,  serà no nèdeu tro al vespra. 6 E ci siurà  
Lv 15,6 vestedures, e ell, llevat en aygua,  serà no nèdeu tro al vespra. 7 E qui  
Lv 15,7 vestimenta, e ell, llevat en aygua,  serà no nèdeu tro al vespra. 8 [*] 9 E lo  
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Lv 15,10  aquell qui sofer flux de sperma  serà ensutzat entrò al vespra; e qui  
Lv 15,10  vestamenta, e ell, levat en aygua,  serà no nèdeu tro al vespra. 11 E tot hom  
Lv 15,13 fust, sia llevat ab aygua. 13 »E si  serà sanat aquell qui de aquesta manera de 
Lv 15,13 encara tot lo cors en aygües vives,  serà munda. 14 E en lo VIIIè dia pendrà II 
Lv 15,15  e pregarà per aquell devant Déu, e  serà mundat del flux de la sua sament. 16  
Lv 15,16  -s’ha lo cors tot ab aygua, e  serà inmunde tro al vespra. 17 [*] 18 E la 
Lv 15,18  jagut llevar-s’ha ab aygua e  serà no nèdeha entrò al vespra. 19 »E  
Lv 15,20  dies. 20 E tothom qui toquarà ella  serà no nèdeu entrò al vespra; 21 e lo  
Lv 15,21  en los dies del departiment seu  serà ensutzat. 22 E qui toquarà lo llit de 
Lv 15,22  seu vestiment, e ell, llevat [*],  serà no nèdeu tro al vespra. 23 E tot  
Lv 15,23 sues vestedures, e llavat ab aygua,  serà ensutsat tro al vespra. 24 E si l’  
Lv 15,24  lo temps mestrual de la sua sanch,  serà no nèdeu per VII dies, e en tots  
Lv 15,25  les mèstrues, mas aprés lo temps,  serà no nèdea quax axí com en lo temps de  
Lv 15,26  26 e lo loch on dormirà e un siurà  serà ensutzat, 27 e qui toquarà ella serà  
Lv 15,27  ensutzat, 27 e qui toquarà ella  serà ensutzat, e llevarà la sua  
Lv 15,27 vestimenta, e ell, llevat ab aygua,  serà inmunda entrò al vespra. 28 »E si  
Lv 16,9  a Déu, e oferrà’n Aron aquell qui  serà axit en sort a Déu per peccat, 10 e  
Lv 16,11  aquell en lo desert. 11 »E com açò  serà fet, ofira lo tor e prech per si e  
Lv 16,22  iniquitats en terra solatària, e  serà llexat en lo desert. 23 »E ratornarà  
Lv 16,24  -li sos vestiments. E com  serà axit, aporterà e oferrà son holocaust 
Lv 16,25 25 E lo sèu qui és ofert per peccat  serà perfumat sobra l’altar. 26 »E aquell 
Lv 16,29  entrarà en la albergada. 29 »E açò  serà a vós en fur perdurabla: en lo mes  
Lv 16,32  »E perdonarà lo secerdot qui untat  serà en lo qual haurà untade le mà per ço  
Lv 16,34  e a l’univerç pobbla. 34 »E açò  serà a vós fur llegítim e perdurabbla per  
Lv 17,7  ab les quals són fornicades. Açò  serà fur perdurabla en aquells, e aquells  
Lv 17,9  ço que ofira a Déu, l’homa aquell  serà tellat de son pobla. 10 »Homa o  
Lv 17,15  vestimenta e si matex ab aygua, e  serà ensutzat fins al vespra. E per aquest 
Lv 17,15  fins al vespra. E per aquest orde  serà fet nèdeu, 16 lo qual si no llevarà  
Lv 19,6 perquè sia piadós, 6 aquell dia que  serà sacrificada mengereu aquella, e l’  
Lv 19,6  e l’altre dia, e tot quant  serà restat en lo terç dia ab foch ho  
Lv 19,7  aprés II dies mengerà aquella,  serà espaventabla e tingut de inpiatat; 8  
Lv 19,22  lo seu peccat davant lo Senyor, e  serà piadós a ell e ramatrà-li lo seu  
Lv 21,9  9 »La filla del sacerdot si  serà trobade ab mal acta e haurà mal  
Lv 21,9  lo nom de son Déu, ab flames  serà cremada. 10 »Lo sacerdot mayor entre  
Lv 21,18  ni s’acost al seu servey. Si orp  serà o renquelós, de poquesa o asent gran  
Lv 21,20  tranquada la cama o la mà, 20 si  serà geparut, si serà llaganyós, si haurà  
Lv 21,20  o la mà, 20 si serà geparut, si  serà llaganyós, si haurà blanqura en los  
Lv 21,20  si ha pruhige en lo cors, si  serà tranquat, 21 nengú qui haurà màcula  
Lv 22,4  4 »Homa de la sament de Aron que  serà llebrós o malalt per flux de sament,  
Lv 22,6  lo toquar del qual és sutze, 6  serà inmunda fins al vespre e no mengerà  
Lv 22,7  llevat la sua carn ab aygua 7 e  serà post lo sol, llevors és mundat,  
Lv 22,11  que lo sacerdot comprarà e lo qui  serà servacial de la sua casa, aquests ne  
Lv 22,12  sacerdot a qualsevulla del pobla  serà donade per muller, de les coses que  
Lv 22,13  o rebuyade e sens fills, tornada  serà a le case de son para axí com de  
Lv 22,13  axí com de poquesa solia astar,  serà provaÿde de les viandes de son para.  
Lv 22,19  per vosaltres. Mascla sens màcula  serà dels bous o de ovelles o de cabres;  
Lv 22,20 si màcula haurà, no la presenten ni  serà acceptabla. 21 »Hom qui presenterà  
Lv 22,21  acceptable sia; nenguna màcula no  serà en ell. 22 Si serà orp, si haurà  
Lv 22,22  màcula no serà en ell. 22 Si  serà orp, si haurà trencat res, si haurà  
Lv 22,27  27 –Bou o ovella o cabra, com  serà engendrade, per VII dies serà sots la 
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Lv 22,27  com serà engendrade, per VII dies  serà sots la mamella de la mara llur, e al 
Lv 22,28  28 e aquella vaque o ovella no  serà sacrificade en un dia ab los seus  
Lv 23,3  car disapta de repòs és, e  serà anomenat sant. Nenguna faena no fareu 
Lv 23,7  alizos mengereu. 7 Lo dia primer  serà a vosaltres [*] sant; nenguna obra de 
Lv 23,8  Senyor per VII dies, e lo VII dia  serà [*] pus sant, e en aquell nenguna  
Lv 23,12  dia que la guarba és santificada,  serà tellat I anyell sens màcula, de I  
Lv 23,21  en aquell. Custum per a tostemps  serà en totes generacions e habitasions  
Lv 23,24  mes VII, en lo primer dia del mes,  serà disapte a vosaltres racordable;  
Lv 23,24  racordable; sonareu ab trompes e  serà nomanat sant. 25 Nenguna obra de  
Lv 23,28  en lo temps de aquest dia, car dia  serà en lo qual vos tornareu a Déu perquè  
Lv 23,29  de vosaltres. 29 Tota ànima qui no  serà aflegida en aquest dia, perhirà de  
Lv 23,31  bo per a tostemps a vosaltres  serà en totes generacions e habitasions  
Lv 23,35  dies al Senyor. 35 »Lo primer dia  serà anomanat molt gran e molt sant.  
Lv 23,36  holocaust al Senyor. Lo dia VIII  serà gran festa e molt santa; presentareu  
Lv 23,39  dies. Lo dia primer e lo dia VIIIè  serà disapte, dia de rapòs, 40 e pendreu a 
Lv 23,41 ell per VII dies cascun ayn; costum  serà per a tostemps en vostres  
Lv 24,20 donada, aytal la sostendrà e de açò  serà destret. 21 »Qui matarà bístia, dar- 
Lv 25,4  fruyts, 4 e en lo VIIè any disapte  serà [*], del raposament del Senyor: lo  
Lv 25,24  poceció sots pacta de restetuhació  serà venuda. 25 »Si esent enpobrit lo teu  
Lv 25,27  venut ho haurà, e ço que restant  serà retrà-hu al comprador, e axí rebrà  
Lv 25,30  si no l’haurà rehemuda en l’ayn,  serà girade al comprador, e poseyrà  
Lv 25,31  del jubileu. 31 E si en la vila  serà la casa que no ha muralla, per dret  
Lv 25,31  no ha muralla, per dret de camps  serà venuda, que si abans remuda no serà,  
Lv 25,31 serà venuda, que si abans remuda no  serà, en lo gibileu ratornarà a son  
Lv 25,35  per tostemps és. 35 »Si atendrit  serà ton frara e malalt de mans, rebràs  
Lv 25,40  mas axí com a llogader e conreador  serà, fins l’ayn jubileu servirà envers  
Lv 25,50  la qual era vanut se llevarà [*]  serà-li comtat a raó de lloguer; 51 e si 
Lv 26,6  vostres encontrades, dormireu e no  serà qui us despert, car llavaré males  
Lv 26,16  la sament, que per los anemichs  serà devorada; 17 posaré la mia faç contra 
Lv 26,20  20 [*] destrovida, vostre treball  serà en va, no girminarà la terra  
Lv 26,33  aprés vosaltres la mia espaza, e  serà la vostra terra deserta e les ciutats 
Lv 26,43 de sert ma menbraré, 43 la qual com  serà lexada per ells conplaurà a ci en los 
Lv 27,3  sots estima donarà lo preu: 3 Si  serà mascla de XX ayns fins als LX ayns,  
Lv 27,8  sicles; la fembra X. 8 E si pobra  serà e la estima retra no porà, estarà  
Lv 27,9 Senyor, ci algú eser prometrà, sant  serà 10 e mudar no’s porà per millor que  
Lv 27,10 en aquell que mundat és, santificat  serà al Senyor. 11 L’animal inmunda lo  
Lv 27,11  no’s pot, si algú lo prometrà  serà amenat devant lo sacerdot, 12 lo qual 
Lv 27,12  lo sacerdot, 12 lo qual jutgerà si  serà bo o mal, e ordonarà preu, 13 lo qual 
Lv 27,14  mala, e segons lo preu que per ell  serà estimat serà venuda, 15 e ci lo qui  
Lv 27,14  lo preu que per ell serà estimat  serà venuda, 15 e ci lo qui hu ha promès  
Lv 27,16  segons la mesura de la sament  serà estimat lo preu: si XXX mesures de  
Lv 27,16  lo preu: si XXX mesures de ordi  serà sembrada la terra, per XL sicles de  
Lv 27,16  la terra, per XL sicles de argent  serà venuda. 17 Si tentost de l’ayn  
Lv 27,17  lo camp, tant con pot valer, tant  serà estimat; 18 mas, en altra manera,  
Lv 27,18  són al compte fins al jubileu, e  serà rellevat del preu. 19 La qual cosa si 
Lv 27,20  no’l volrà e a altri quisvulla  serà venut, ultra lo qui l’havia [*] no  
Lv 27,21  lo dia del jubileu santificat  serà al Senyor, e la poceció santificada  
Lv 27,22  e no de la poceció dels mayors  serà santificat al Senyor, 23 sotstraurà  
Lv 27,25  dels sicles del santuari que  serà posada, lo sicla val XX malles. 26  
Lv 27,26  votar: vulles bou, vulles ovella,  serà del Senyor. 27 La qual cosa si és  
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Lv 27,27  del preu. E si rembra no’l volrà,  serà venut a altra tant com se vulla sia  
Lv 27,28  28 »Tota cosa que al Senyor  serà santificada, are sia hom o animal o  
Lv 27,28  porà rembra. Tot quant una vegada  serà sentificat, del sant dels sants serà  
Lv 27,28  sentificat, del sant dels sants  serà al Senyor. 29 E tota santificació qui 
Lv 27,32  passen, tot quant dehè vendrà  serà santificat al Senyor, 33 e no serà  
Lv 27,33  serà santificat al Senyor, 33 e no  serà alegit bo ni mal ni per altre serà  
Lv 27,33  serà alegit bo ni mal ni per altre  serà mudat; e si algú lo muderà, so que  
Lv 27,33  e si algú lo muderà, so que mudat  serà [*] serà santifiquat al Senyor e no  
Lv 27,33  lo muderà, so que mudat serà [*]  serà santifiquat al Senyor e no serà  
Lv 27,33 [*] serà santifiquat al Senyor e no  serà ramut. 34 Aquests són los manaments  
Lv 14,2  llebrós com hom lo deurà mundar:  »Serà aduyt al prevera, 3 e axirà lo  
Ex 4,9  e les aygües que pendràs del flum  seran sanch. 10 E dix Mossé a Déu: –Prec- 
Ex 4,17  prin aqueste vergua [*] ab la qual  seran fets los senyals. 18 E anà Moysèn e  
Ex 7,18  pexos qui són dins lo flum morran;  seran conpodrides les aygües e serà  
Ex 8,16  mà e percut la polç de la terra, e  seran poys en tota la universa terra de  
Ex 8,21 totes les universes terres com ells  seran. 22 En aquells dies, yo faré  
Ex 8,22  la qual és lo meu poble, cor no hy  seran les mosques, per ço que tu conegues  
Ex 10,21  –Estín la tua mà vers lo cel, e  seran tenebres sobra tota la terra de  
Ex 12,44  vostres serfs e vostres companyes  seran circunzisos, e axí’n menyaran. 45  
Ex 21,4  o filles, la muller e sos infans  seran del senyor, e ell axirà per cabal ab 
Ex 22,31  a mi, e no menjarets les carns qui  seran mortes per altres bèsties, mas gitar 
Ex 25,15 barres serà aportade la arque; 15 e  seran les barres en los sercles o anells,  
Ex 25,22  les II ales dels xerobins qui  seran sobre la archa del testament, totes  
Ex 25,27  per segles peus; 27 sots la corona  seran los sercles de or per un sien meses  
Ex 25,36  36 llurs poms e lurs astes de ella  seran tots de fin aur batedís. 37 E faràs  
Ex 26,2  de IIII colzes. Totes les cortines  seran de una matexa masura. 3 Les V  
Ex 26,3 una matexa masura. 3 Les V cortines  seran juntes ensemps, e les altres V seran 
Ex 26,3  juntes ensemps, e les altres V  seran atrecí juntes ensemps. 4 E faràs  
Ex 26,8  IIII de ample, e de aquesta mesura  seran totes les altres. 9 E junyir-les- 
Ex 26,24  del tebernacle †a creximent†. 24 E  seran juntes a devall tro a demunt, e la  
Ex 26,25  juntura dèvan esser servades. 25 E  seran ensemps VIII taules, e lurs colones  
Ex 26,25  taules, e lurs colones de argent  seran XVI, IIs per cascuna taula. 26 »E  
Ex 26,32 colones de fust de setim, les quals  seran cubertes d’or, e hauran los caps  
Ex 26,37  V colones de fust de setim, e  seran cubertes d’or, e llurs caps d’or,  
Ex 26,37  d’or, e les colones en què siuran  seran de aram. 27,Tit Capítol XXVIII 1 »E  
Ex 27,2  2 E les torres dels IIII angles  seran cubertes de aram. 3 E faràs [*] ses  
Ex 27,7  les perxes per los dits anells, e  seran les perxes o barres en II llats de  
Ex 27,10 llurs pilars d’aram, e les colones  seran cubertes de llata d’argent. 11 E  
Ex 27,16  obra brodade. Les sues colones  seran IIII, e llurs pilars, atretants. 17  
Ex 27,17 Totes les colones de la cort entorn  seran vestides d’argent, e lurs  
Ex 27,17  que són axí con a fonaments,  seran d’eram. 18 E lo palau haurà de  
Ex 28,20  de berils. E totes aquestes pedras  seran encastades per orde en aur. 21 E  
Ex 28,30  juýs de doctrina e de varitat que  seran en lo pits de Aron con entrarà  
Ex 29,9  fills, e posaràs a ells capells, e  seran a mi sacerdots en custuma del  
Ex 29,21  fills e desobra lurs vestiments, e  seran consegrats ells e lurs vestedures.  
Ex 30,29  E santifiquaràs totes les coses, e  seran sant de sans, e qui toquarà açò serà 
Ex 40,12  del testimoni e sos fills, e com  seran llevats ab aygua, 13 portaran les  
Lv 1,8  8 e los [*] que són tallats  seran demunt ordonats, enperò lo cap e tot 
Lv 1,9 fraxura 9 e los budells e los peus,  seran bé llevats en aygua; e posarà açò lo 
Lv 2,11  Senyor. 11 »Totes les ofertes que  seran ofertes a nostre Senyor sien meyns  
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Lv 4,35  per son peccat, e llurs peccats li  seran perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E si  
Lv 6,18  tots aquells qui toquaran aquella  seran santificats. 19 E parlà [*] Moysèn e 
Lv 7,24  morteÿnes per si o de aquelles qui  seran mortes per altres bèsties haurets en 
Lv 7,30  com abdues les coses ofertes a Déu  seran consagrades, lliura-hu al  
Lv 11,29  a vós. 29 »E totes aquestes coses  seran comtades entra les ensutzades e de  
Lv 11,32  entrò al vespra, e axí aprés  seran mundades. 33 Tot vaxell de terra en  
Lv 11,34  si serà gitada aygua demunt ells  seran no nèdeus, e tota cosa que beurets  
Lv 11,35 ferres de III peus, sia destrovit e  seran no nèdeus. 36 E les fons e les  
Lv 11,36  tota cosa on sa ajusten les aygües  seran mundes, e si les toquarà nenguna de  
Lv 11,36  nenguna de les morteÿnes, aquelles  seran ensutzades. 37 E si’n cauran sobra  
Lv 12,6  de la sua purificació. 6 »E com  seran complits los dies de la sua  
Lv 13,26  llepra és [*]; 26 e si los pèls no  seran blanchs ni la plaga no serà pus  
Lv 13,32  que no sia esclatada e los cabels  seran en lur color e lo lloch de la plaga  
Lv 14,43  43 E si aprés que les pedres ne  seran ramogudes e les parets saran rases e 
Lv 15,11 sua vestimenta, e llevats ab aygua,  seran no nèdeus entrò al vespra. 12 E  
Lv 16,4  les quals dèvan eser llevades com  seran portades. 5 »E sostendrà Aron devant 
Lv 16,27  27 E lo tor e lo cabrit que  seran deguollats per peccat, dels quals és 
Lv 16,27  aportade la sanch en lo santuari,  seran aportats fora la albergada e seran  
Lv 16,27  seran aportats fora la albergada e  seran cremats a foch, axí les pells com la 
Lv 17,7  en aquells, e aquells qui  seran aprés d’ells. 8 »E a’quells dix:  
Lv 19,20  no rehamuda ni donada a llibertat,  seran betuts abdosos e no morran, car no  
Lv 19,23  dels menbres; los brots qui broten  seran inmundes a vosaltres ni mengereu de  
Lv 20,17  cosa llega han feta e horribla;  seran morts amendozos en prasència del  
Lv 20,18  uberta la font de la sua sanch,  seran morts amendozos d’enmig de son  
Lv 20,21  frara ha descuberta; sensa fills  seran. 22 »Guordau les mies lleys e juýs e 
Lv 21,6  en llur carn. 6 Sants  seran al Senyor Déu seu, e no potlluyran  
Lv 21,6 seu Déu praséntan, e per tant sants  seran. 7 »De lloch sutze ni desonest no  
Lv 23,13  del Senyor, 13 e llibamens  seran presentats ab ell: II delmes de  
Lv 23,18  vadell del remat e II moltonets, e  seran en holocaust ab los llibamens seus  
Lv 23,34  Del quinsèn dia de aquest mes VII  seran les festes dels Tabernaclas, ço és,  
Lv 23,42 rama per VII dies. Tots aquells qui  seran de la generació de Ysrael habitaran  
Lv 24,4  4 sobre canalobre molt net  seran posades enpertostemps en prasència  
Lv 24,8 del Senyor. 8 »Per cascuns disaptes  seran mudats devant lo Senyor, rehebuts  
Lv 24,9  de amistansa per a tostemps, 9 e  seran de Aron e de sos fills perquè’ls  
Lv 25,6  ayn del rapòs de la terra és. 6 E  seran a vosaltres en vianda a tu e als  
Lv 25,27 preu per raembra no porà trobar, 27  seran comtats los fruyts del temps que  
Lv 25,33  poden raembra. 33 Si rehemudes no  seran en lo jubileu, torneran a llurs  
Lv 26,4  brotament, e de fruyts los arbres  seran complits; 5 reebrà la betuda de les  
Lv 26,22  apoquesquen vostres coses totes, e  seran fetes vostres carreres desertes. 23  
Lv 26,32  com los habitadors de aquella  seran deperduts, 33 e vosaltres despergiré 
Lv 26,39  los peccats de lurs pares e seus  seran aflagits, 40 entrò que’s peniden de 
Lv 26,44 hauran viltingudes. 44 E enperò com  seran en la terra batallívol, totalment no 
Lv 27,6 de un mes fins al V ayn, per mascla  seran dats V sicles; per la fembra, III. 7 
Ex 4,16  e ell serà en la tua bocha, e tu  seràs en aquelles coses que pertayen a  
Lv 18,20  ni ab mesclament [*] no  seràs ensutzat. 21 »De la tua sament, fill 
Lv 19,16  jutge a ton proïsma. 16 No  seràs faedor de crims ne portador de  
Lv 19,18  peccat. 18 No serques venyance ni  seràs ramenbrant de la iniquitat o inyúria 
Ex 25,25  orla d’or 25 tot entorn faràs un  sercla qui l’aur romendrà de IIII dits d’ 
Ex 30,3  d’ell e los corns, e faràs a ell  sercla d’or entorn 4 e dos anells d’or  
Ex 30,4 entorn 4 e dos anells d’or sots lo  sercla per cascun llats per ço que per  
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Ex 25,12  cercle d’or tot entorn, 12 e IIII  sercles d’or, los quals posaràs sobre  
Ex 25,12  sobre IIII angles de la arca: II  sercles sien en la un lats, e II, en l’  
Ex 25,14  e passaràs la una barra per los II  sercles d’or de la un llats, e l’altre  
Ex 25,14 llats, e l’altre per los altres II  sercles de l’altre llats, e ab aquestes  
Ex 25,15 arque; 15 e seran les barres en los  sercles o anells, e null temps no les  
Ex 25,26 altre corona d’or. 26 E faràs IIII  sercles d’or, e posaràs aquells en IIII  
Ex 25,27  peus; 27 sots la corona seran los  sercles de or per un sien meses barres per 
Ex 6,7  7 e pendré vós a mi en poble, e  seré vostro Senyor, e sabrets bé que yo  
Ex 29,45  enmig dells fills de Ysrael e  seré Déu d’ells, 46 e sabran que yo só lo 
Lv 10,3  és açò que parlà nostre Senyor: Yo  seré santificat en aquells qui s’acosten 
Lv 10,3 acosten a mi, e devant tot lo poble  seré glorificat. E com ho oý Aron, callà.  
Ex 16,12  vespra menyarets carns, e al matí  serets sedollats de pans, e sabrets que yo 
Ex 19,5  veu e guarderets la mia covinensa,  serets a mi trezor de tots los pobles, cor 
Ex 19,6  cor mia és tota la terra, 6 e vós  serets a mi en regna sacerdotal e gent  
Lv 11,45  ço que fos a vós en Senyor. Sants  serets, cor yo sóm sant. 46 »Aquesta és la 
Lv 14,34  Déu a Moysèn e Aron dient: 34 –Com  serets entrats en terra de Canahan, la  
Lv 19,23  -li lo seu peccat. 23 »Quant  serets entrats en la terra e haureu  
Lv 25,2  e diràs a ells: »Quant intrats  serets en la terra la qual yo donaré a  
Lv 26,12  e saré vostro Déu, e vosaltres  sereu poble meu. 13 Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 26,17  vostres contraris, e subjugats  sereu en aquells qui us an en oy, e  
Lv 26,34  los dies de la sua soladat, quant  sereu 35 en la terra dels hosts; farà sos  
Lv 20,26  he mostrat de esser potluades. 26  »Sereu sants a mi, car yo sóm sant. Yo sóm 
Ex 14,31  nostre Senyor e Moysèn son  serf. 15,Tit Capítol XVI 1 Adonchs cantà  
Ex 20,10  tu ne ton fill ne te filla, ni ton  serf ne ta sirventa, ni ton bou ni ton  
Ex 21,2  fills de Ysrael: 2 »Si conpreràs  serf hebreu, VI anys servesque a tu, e’n  
Ex 21,5 cabal ab son vestit. 5 E si dirà lo  serf: “Yo am nostre senyor e ma muller e  
Ex 21,6  orella ab una alena, e serà a ell  serf enpertostemps. 7 »E si algú vendrà sa 
Ex 21,7  o sa serventa, no axirà axí com lo  serf ha acustumat d’exir; 8 mas si  
Ex 21,20  sostengut. 20 »E qui farrà son  serf o sa serva ab verga e morrà dejús sa  
Ex 21,26  26 »E com ell ferrà l’ull de son  serf o de sa serva e destrovirà ell, los  
Ex 21,27  tret; 27 e si trencarà dent de son  serf o de sa serva, senblantment los  
Ex 5,15 què fas açò contra nós, qui som tos  serfs? 16 Palla no és donade a nós, e la  
Ex 5,16  nos és manade a ffer, e los teus  serfs són batuts, e injustament fan contra 
Ex 5,21  devant Farahó e devant sos  serfs, cor vós havets mès coltell en sa mà 
Ex 7,20 del flum devant Farahó e devant sos  serfs. Mantinent tornaren en sanch, 21 e  
Ex 8,3 tua carreta, e sobra la casa de tos  serfs e del teu poble, e en los teus  
Ex 8,4  4 e a tu e a ton pobla e a tos  serfs entraran les granotes.” 5 E dix Déu  
Ex 8,9  mi que yo prech per tu e per tos  serfs e per ton poble per ço que  
Ex 8,21  vet que yo tramatré a tu e a tos  serfs e a tos pobles, e en totes les tues  
Ex 8,24 males en la casa de Farahó e de sos  serfs, e en tota la terra de Agipta, e fo  
Ex 8,29 tolgue les mosques a Farahó e a sos  serfs e a son poble demà; enperò guorde’t 
Ex 9,14  sobre lo teu cor, e sobre los teus  serfs e sobre lo teu poble, per ço que  
Ex 9,20  de nostre Senyor, menà a sos  serfs que fecen dezar lurs serfs e lus  
Ex 9,20  a sos serfs que fecen dezar lurs  serfs e lus bestiàs per cases, 21 e  
Ex 9,21  de nostre Senyor Déu llexaren lurs  serfs e lus bestiars en lurs camps. 22 E  
Ex 9,30  30 Mas yo conech que tu ne tos  serfs no tembrets encara nostre Senyor. 31 
Ex 10,1  yo he enduraït lo seu cor e de sos  serfs per ço que yo face aquests senyals  
Ex 10,6  e umpliran les cases tues e de tos  serfs e de tots agipcians, tant que més no 
Ex 10,7  dia aquest.” [*] 7 E diguéran los  serfs de Farahó: –Per què sofarim nós açò? 
Ex 11,3  Agipte devant Farahó e devant sos  serfs e devant tot lo poble. 4 E dix: –Açò 
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Ex 11,8 Ysrael.” 8 –E devallen tots aquests  serfs a mi –dix Faraó– e adoreu-ma  
Ex 12,30 llevà’s Farahó de nits, e tots sos  serfs e tots aquells de Agipte, e fou nade 
Ex 12,44  manuch d’ell, 44 mas tots vostres  serfs e vostres companyes seran  
Ex 14,5  trestornat lo cor de Faraó e dels  serfs de aquell sobre lo poble, e dix:  
Lv 11,30  segons lurs genus, 30 e dregó e  serguentana e cameleon e lluert e  
Ex 2,4  sa germane de luyn per saber què  seria fet d’ell. 5 E veus [*] massipes  
Ex 5,5  E ell dix: –Donchs, veyats quante  seria ell si donàvets a ell repòs de les  
Lv 10,16 manà lo Senyor. 16 E com Moysèn  serquàs entra aquestes coses lo boch  
Lv 19,18 no hages sobre aquell peccat. 18 No  serques venyance ni seràs ramenbrant de la 
Lv 21,1  sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix de  sert lo Senyor a Moysèn: –Parla als  
Lv 21,2  e mara e fill e filla, germà de  sert 3 o germana verge la qual no és a  
Lv 21,11 en nenguna manera; sobra lo para de  sert seu ni mara no s’ensutzarà; 12 ni s’ 
Lv 23,13  e olor molt suau; presenterà de  sert vi, la quarta part de I [*]. 14 »Pa  
Lv 24,5 prasència del Senyor. 5 »Pendràs de  sert sèmola e couràs de aquella XII pans  
Lv 25,8 nexen daran pastura. 8 »Comteràs de  sert a tu VII setenes d’ayns, qui són  
Lv 25,23  les velles. 23 »La terra de  sert no’s vendrà a totstemps, car mia és, 
Lv 26,16  e anullareu lo meu pacta, 16 yo de  sert aquestes coses faré a vosaltres:  
Lv 26,24  per lo contrari ab mi, 24 yo de  sert caminaré ab vosaltres per lo  
Lv 26,42  e Isach e de Abram, de la terra de  sert ma menbraré, 43 la qual com serà  
Lv 13,48 en stam o sots regiment de aquell o  serta pell [*], 49 si d’alba o roge  
Ex 23,33  mi; cor si serveix als lurs déus,  sertament a tu serà en escàndel. 24,Tit  
Ex 21,22  e ella s’afollarà, e ella viu,  sertes tingut és del dan tant com lo marit 
Ex 21,36  e no guardave aquell son senyor,  sertes ell deu esmanar lo bou, e lo bou  
Ex 22,5  sa bístia per ço que pexa aquí,  sertes del millor de son camp o del millor 
Ex 22,6 camp o guarbera de forment o péxer,  sertes aquell qui ha mès lo foch esmanerà  
Ex 22,14  e son senyor no hy serà present,  sertes tengut és de retra; 15 mas si serà  
Ex 21,20  20 »E qui farrà son serf o sa  serva ab verga e morrà dejús sa mà, digna  
Ex 21,26  ferrà l’ull de son serf o de sa  serva e destrovirà ell, los leix anar  
Ex 21,27  trencarà dent de son serf o de sa  serva, senblantment los jaquesque anar  
Ex 21,32  mateix sentència. 32 E si [*]  serva serà feride per ell, do a son senyor 
Lv 22,11  lo sacerdot comprarà e lo qui serà  servacial de la sua casa, aquests ne  
Lv 25,6 vosaltres en vianda a tu e als teus  servacials, sclaus e esclaves, e al  
Ex 26,24  aytal matexa juntura dèvan esser  servades. 25 E seran ensemps VIII taules,  
Ex 12,6  dels moltons e de les ovelles. 6 E  servats-los entrò al XIIII dia del mes  
Lv 19,37  us he trets de terra de Agipta. 37  »Servau tots los meus manaments e tots los 
Ex 23,33  no’t fessen peccar en mi; cor si  serveix als lurs déus, sertament a tu serà 
Ex 20,17  la muller de aquell, ne son  servent ne sa serventa, ni son bou ni son  
Ex 11,5 son citi, entrò al primer nat de la  serventa que és detràs la mola, e tots los 
Ex 20,17  de aquell, ne son servent ne sa  serventa, ni son bou ni son aze, ne res  
Ex 21,7  7 »E si algú vendrà sa filla o sa  serventa, no axirà axí com lo serf ha  
Ex 23,12  e que †resesquen† los fills de ta  serventa e tos palagrins o estrayns. 13  
Lv 16,32  qual haurà untade le mà per ço que  servesqua axí com a secerdot per son para; 
Ex 14,12  “Perteix-te de nós, per ço que  servesquam los agipcians”? Cor molt és a  
Ex 28,4  frare, e a sos fills, per ço que  servèsquan a mi axí com a secerdots. 5 E  
Ex 29,44  e a Aron ab sos fills per ço que  servèsquan a mi axí com a sacerdots. 45 E  
Ex 30,30  aquells en sacerdots per ço que  servèsquan a mi. 31 »E diràs als fills de  
Ex 31,10  sacerdot e sos fills per ço que  servèsquan en lur ofici en les coses  
Ex 14,5  llexàrem lo poble de Ysrael que no  servesque a nós? 6 E mès-se en carrera,  
Ex 21,2  »Si conpreràs serf hebreu, VI anys  servesque a tu, e’n lo VII any axirà  
Ex 21,10  a’quelle. 10 E si pendrà altre,  servesque a le masipa ses núpcies e sos  
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Lv 18,21 sament, fill o filla no donaràs que  servesque a ýdola de Maloch, ni potluyràs  
Ex 28,1  Ysrael, per esser sacerdots e que  servesquen a mi, axí com Aron e Nadap e  
Ex 1,14 de brach mesclat ab palla, e ab tot  servey en lo camp e en tota lur obra  
Ex 2,23  crit muntà a nostro Senyor per lur  servey. 24 E oý Déu lo lur gemeguament e  
Ex 39,40 e ses cordes, e totes les eynes del  servey del tabernacla, e la tenda  
Lv 21,18 pa al seu Déu 18 ni s’acost al seu  servey. Si orp serà o renquelós, de  
Lv 23,35  gran e molt sant. Nenguna obra de  servey no fareu en ell, 36 e per VII dies  
Lv 25,53 ayns al comprador. 53 Los que abans  serví ab lo lloguer ne rebratran. No  
Lv 26,13  la terra dels agipcians perquè no  servíceu a ells, qui he trencades les  
Lv 23,7 vosaltres [*] sant; nenguna obra de  servici no fareu en aquell, 8 e  
Lv 23,21  festa molt santa; nenguna obra de  servici no fareu en aquell. Custum per a  
Lv 23,25  nomanat sant. 25 Nenguna obra de  servici no fareu en ell, e presentareu  
Lv 23,36  dia de ajustance; nenguna obra de  servici no fareu en ell. 37 »Aquestes són  
Ex 8,31  tolch les mosques a Farahó e a sos  servidors e a son poble, axí que no’n fou 
Ex 32,13  de Abram, de Ysach e da Jacob, tos  servidors, los quals jurest per tu mateix  
Ex 33,10  de Moysèn 10 tots los universos  servidors, e deyen que colona de nuu  
Ex 1,14  en lo camp e en tota lur obra  servien ells ab duresa de cor. 15 E dix lo 
Ex 10,26  coses qui són nesseçàries a  servir al Senyor Déu nostre, car nós no  
Ex 14,12  Cor molt és a ells millor  servir que no morir en lo desert. 13 E dix 
Ex 29,1  a ells: »Tu santificaràs a éls a  servir mi. Tu pendràs un vadell e II  
Ex 35,19 al primer, e lo drap de sos fills a  servir a mi axí com a sacerdots.” 20 E axí 
Ex 39,41  [*], 41 e draps brodats a  servir en la santadat per Aron e per sos  
Lv 23,8  sant, e en aquell nenguna obra de  servir no fareu. 9 E parlà lo Senyor a  
Lv 25,40 conreador serà, fins l’ayn jubileu  servirà envers tu, 41 e aprés n’exirà ab  
Ex 28,41  les mans e sentificaràs a ells, e  serviran a mi en ofici de sacerdots. 42 E  
Ex 23,25  les imatges de aquells. 25  Servirets al Senyor, Déu vostre, per ço  
Ex 6,6  vós del senyorajament e de la  servitut dels hebreus, [*] ab braç estès e 
Ex 13,3  sots axits de Agipte, de case de  servitut, cor ab mà fort vos n’ha trets  
Ex 13,14  de terra de Agipte, de casa de  servitut, 15 cor Farahó era enduraït e no  
Ex 20,2  de terra de Agipte, de casa de  servitut. 3 »No sia a tu altre déu sinó  
Ex 23,27  e tots tos anemichs daré en ta  servitut; 28 e enviaré la vespa devant tu, 
Ex 32,9  veig que aquest pobla és de dura  servitut. 10 E are llexe’l a mi, e la mia 
Ex 33,3  ab tu, cor aquest poble és de dura  servitut, per ço que per ventura no  
Ex 33,5  -los que lo pobla és de dura  servitut. Una vegada puyaré ab tu e deliré 
Ex 34,9 ab nós, cor aquest pobla és de dura  servitut, e tolràs-nos les nostres  
Ex 35,19  cordes, 19 e los draps del lli a  servitut de la santadat, e los draps de la 
Lv 25,39 tu ton frara, no’l destrenyaràs de  servitut axí com als esclaus, 40 mas axí  
Lv 5,8 e plom-li lo cap de la part de la  serviu axí que li paregua lo coll enaxí  
Ex 2,5  en lo riu, tramès-hi una de  ses massipes. E pres la caxeta, 6 e com  
Ex 9,33  devant Farahó de la ciutat e estès  ses mans vers lo cel a nostro Senyor, e  
Ex 17,12  un deçà e altre dellà. E foren  ses mans alsades entrò al sol sa  
Ex 19,2 en aquell loch, e aquí Ysrael fiquà  ses tendes devers la regió del munt. 3 E  
Ex 21,10 pendrà altre, servesque a le masipa  ses núpcies e sos vestiments, e no li nech 
Ex 25,29  or per portar la taula. 29 E feràs  ses escudelles e ses culleras e sos mortés 
Ex 25,29  taula. 29 E feràs ses escudelles e  ses culleras e sos mortés e sos boxs [*]  
Ex 25,31  del canelobra sos peus e sa cana e  ses branques e sos poms e ses flos de aur  
Ex 25,31 sa cana e ses branques e sos poms e  ses flos de aur net. 32 VI canes axiran de 
Ex 25,38  sobre la part de sa cara. 38 E  ses cayelles e sos ensencés sien d’or  
Ex 27,3  cubertes de aram. 3 E faràs [*]  ses lloces [*] e sos mortés e ses  
Ex 27,3  [*] ses lloces [*] e sos mortés e  ses ascudelles, e sos telladors e ses  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

830 
 

Ex 27,3 e ses ascudelles, e sos telladors e  ses giradores e sos ensencés, e totes ses  
Ex 27,3  giradores e sos ensencés, e totes  ses eynes d’eram. 4 E faràs en aquell  
Ex 28,38  Ysrael en tots sos dons e’n totes  ses ofertes. E serà la landa tots temps en 
Ex 29,14 vadell e lo coyr e la fenta e totes  ses manudalles cremaràs defora de la  
Ex 34,33  de Sinaý. 33 E com hach complides  ses peraules, posà’s cobriment sobra la  
Ex 35,11  e sa tenda e son cubertor e  ses clàvies e ses estaques e ses barres, e 
Ex 35,11  e son cubertor e ses clàvies e  ses estaques e ses barres, e ses colones e 
Ex 35,11  e ses clàvies e ses estaques e  ses barres, e ses colones e sos pilars, 12 
Ex 35,11  e ses estaques e ses barres, e  ses colones e sos pilars, 12 e sa arque e  
Ex 35,12  e sos pilars, 12 e sa arque e  ses perxes e la claustra e la cuberta del  
Ex 35,13  del cubertor, 13 e la taula e  ses perxes e totes les eynes, e los pans  
Ex 35,16  e la gratadora de l’aram e  ses perxes [*], e lo pitxell e lo bací, 17 
Ex 35,17  17 e les curtines de la cort, e  ses colones e sos pilars, e lo cubertor  
Ex 37,24  24 E pasava lo canalobra ab totes  ses eynes d’or net I quintar. 25 E féu un 
Ex 37,26 aquell tot de aur net, son terrat e  ses parets tot entorn e sos corns. 27 E  
Ex 39,32  a Moysèn ab la tenda e ab totes  ses eynes, axí com són corbayons, e les  
Ex 39,32  com són corbayons, e les taules e  ses barres e ses colones e sos pilars, 33  
Ex 39,32  e les taules e ses barres e  ses colones e sos pilars, 33 e ses  
Ex 39,33  e ses colones e sos pilars, 33 e  ses cubertes dels cuyrs de moltons tints  
Ex 39,34  e l’arque del testament e  ses perxes, e la cuberta, 35 e la taula e  
Ex 39,35 e la cuberta, 35 e la taula e totes  ses eynes e lo pa de proposició, 36 e lo  
Ex 39,36 lo canalobra e les llàntees e totes  ses eynes, e l’oli de la lluminària, 37 e 
Ex 39,39  39 e l’altar de l’aram, [*] e  ses perxes e totes ses eynes, e lo pitxer  
Ex 39,39  l’aram, [*] e ses perxes e totes  ses eynes, e lo pitxer e lo bassí, e les  
Ex 39,39  bassí, e les cortines de la cort e  ses colones e sos pilars, 40 e lo cubertor 
Ex 39,40  40 e lo cubertor de la cort e  ses staques e ses cordes, e totes les  
Ex 39,40 cubertor de la cort e ses staques e  ses cordes, e totes les eynes del servey  
Ex 40,16  e adobà sos pilars, e mès  ses posts, e †donà† ses †derres†, e dressà 
Ex 40,16  pilars, e mès ses posts, e †donà†  ses †derres†, e dressà ses colones, 17 e  
Ex 40,16  e †donà† ses †derres†, e dressà  ses colones, 17 e estès la tenda sobra lo  
Ex 40,29  -se Moysèn e Aron e sos fills  ses mans e sos peus 30 com intraren dejús  
Lv 11,27 serà ensutzat. 27 E qui anirà sobre  ses palmes de tots los animals qui van ab  
Lv 13,34  aquell, e com haurà llevades  ses vestadures serà nèdeu. 35 E si aprés  
Lv 16,4 lli e bragues de lli per ço que sel  ses verguonyes, e sinya encare correge de  
Lv 17,16 fet nèdeu, 16 lo qual si no llevarà  ses vestedures e lo cors, porterà la sua  
Ex 31,17 Déu lo cel e la terra, e en lo VIIº  sessà de la sua obra.” 18 E donà nostro  
Ex 9,34  que la pluya e la padruscade era  sessada e los trons, anadí a peccat, 35 e  
Ex 23,12  »VI dies obreràs, e en lo VII dia  sessaràs, per ço que reposen los bous e  
Ex 9,33 mans vers lo cel a nostro Senyor, e  sessaren los trons e la padruscade, axí  
Ex 36,6  ofarís pus al santuari. E axí fou  sessat que no ofarien pus a le obra, 7 cor 
Lv 14,24  del sacrifici per la colpa e lo  sester de l’oli, e llevar-los-ha  
Ex 17,3 nostres filles e nostres bèsties de  set? 4 E cridà Moysèn a Déu dient: –Què  
Ex 16,27  açò no’n trobarets. 27 E vench lo  setè dia, e axiren del poble per ço que’n 
Lv 23,27  27 –Lo dia desè de aquest mes  setè, dia de perdonansa sarà e de molt  
Lv 23,39 Senyor. 39 »Del quinzèn dia del mes  setè, quant ajustareu los fruyts de la  
Lv 25,9  anys, 9 e sonareu lo corn lo  setèn mes en lo Xèn dia del mes, en temps  
Lv 23,16  altre dia de compliment de setmana  setena, ço és, L dies, e axí presentareu  
Lv 25,8  8 »Comteràs de sert a tu VII  setenes d’ayns, qui són XLVIIIIº anys, 9  
Ex 19,13  cor ab pedres serà allapidat e ab  setgetes serà asegetat, sia que sia home o 
Ex 28,43  de la cosa no múyran. Custuma de  setgla serà a Aron e a la sua sament aprés 
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Ex 29,9 seran a mi sacerdots en custuma del  setgla. E aprés que hauràs untades les  
Ex 29,28  a Aron e a sos fills en dret de  setgla als fills de Ysrael, cor promícies  
Ex 30,21  ventura no múyran. E serà fur de  setgla a ell e a se samensa per  
Ex 26,26  26 »E faràs barres de fust de  sethim V, per tenir ferm les taules de la  
Ex 36,31  taula. 31 Féu barres de fust de  sethim, V per ço que contenguessen les  
Ex 37,10  10 E féu una taula de fust de  sethim, e havia de llonch II colzes, e d’ 
Ex 37,25  un altar a le timiama, de fust de  sethim, e havia de cascun quadra I colze,  
Ex 37,28  28 E les barres féu de fust de  sethim, e cobrí-les de llata d’or. 29 E 
Ex 38,1 E féu altar de holocaust de fust de  sethim, e havia de cascun quadre V colzes, 
Ex 38,6  altar, 6 les quals féu de fust de  sethim e cobrí-les de llaunes de aram, 7 
Ex 25,5  [*] e pells vermelles, e fusts de  setim, 6 e oli a le llumanària e a le  
Ex 25,10  sua cultura. 10 »Arque de fust de  setim farets, la llongueza de aquella  
Ex 25,13 altre. 13 E feràs barres de fust de  setim, e cobriràs aquelles de or, 14 e  
Ex 25,23  23 »E faràs taule de fust de  setim, qui haurà II colzes de lonch, e I  
Ex 25,28  E les barres sien fetes de fust de  setim e sien cubertes d’or per portar la  
Ex 26,15  devant lo tebernacla de fust de  setim, 16 de llonguesa de X colzes, e  
Ex 26,32  devant IIII colones de fust de  setim, les quals seran cubertes d’or, e  
Ex 26,37  al cubertor V colones de fust de  setim, e seran cubertes d’or, e llurs  
Ex 27,1  XXVIII 1 »E faràs altar de fust de  setim, lo qual haurà V colses de lonch e V 
Ex 27,6  faràs barres a l’altar de fust de  setim II, les quals cobriràs de llaunes d’ 
Ex 30,1 fer perfum de timiama, e de fust de  setim faràs ell, 2 e haurà de llonch I  
Ex 30,5  E aquelles barres faràs de fust de  setim e cobrir-les-has d’or. 6 E  
Ex 35,7 de moltons vermelles [*], e fust de  setim, 8 e oli per inluminar e a cuynar e  
Ex 35,24  ho ofariren a Déu, e tot lenyam de  setim per fer diverses obres. 25 E les  
Ex 36,20  les pots del tabernacla de fust de  setim estans; 21 e era la llonguesa de la  
Ex 37,1 E féu Betseleel la arque de fust de  setim, e hach de llonch II colzes e mig  
Ex 37,4  llats. 4 E féu barres de fust de  setim, les quals cobrí de or, 5 les quals  
Ex 37,15 15 E aquelles barres féu de fust de  setim, e foren totes cubertes de or. 16 E  
Lv 23,16  a l’altre dia de compliment de  setmana setena, ço és, L dies, e axí  
Lv 12,5  serà fembra, serà no nèdea per II  setmanes, entorn lo gitament de les sues  
Lv 23,15  la guarba de les promeyes per VII  setmanes plenes, 16 fins a l’altre dia de 
Ex 7,3  la terra sua. 3 E yo endurayré lo  seu cor, e muntiplicaré mos senyals e mes  
Ex 8,8  de mon poble, e yo llexaré anar lo  seu poble per sacrificar lur Déu. 9 E dix  
Ex 10,1  a Faraó, cor yo he enduraït lo  seu cor e de sos serfs per ço que yo face  
Ex 18,1  Senyor a Moysèn e a Yrael poble  seu, axí com Déu los havia trets de  
Ex 18,10  la mà de Farahó, e qui ha gitat lo  seu poble de Agipte. 11 Are conech que  
Ex 21,18  e la I farrà l’altre proïsma  seu ab pedra o ab puyn, e aquell no serà  
Ex 21,36  esmanar lo bou, e lo bou mort sia  seu. Ex 22,Tit Capítol XXIII 1 E si algú  
Ex 28,30 los juýs dels fills de Ysrael en lo  seu pits devant nostra Senyor tostemps. 31 
Ex 28,38  E serà la landa tots temps en lo  seu front per ço que nostre Senyor sa  
Ex 32,14  lo mal que havia perlat contra lo  seu pobla. 15 E tornant, devallà Moysèn  
Ex 32,27  muller o frare o amich e proïsma  seu.” 28 E féran los fills de Lleví segons 
Ex 35,34  trobat en farrer 34 ha donat en lo  seu cor. E Holiap, fill de Achisamech, del 
Lv 1,4  mà sobra lo holocaust, desobra lo  seu cap, e serà pus acceptable e a ell pus 
Lv 3,2  2 e pos la mà sobra lo cap del  seu sacrifici, e deguollarà aquell en la  
Lv 4,19  del testimoni. 19 E prenga tot lo  seu sèu e face’n perfum sobra l’altar.  
Lv 4,26  e praguarà per ell per ço que lo  seu peccat sia perdonat. 27 »E si ànima  
Lv 4,30  lo secerdot de la sanch en lo  seu dit e toch-na los corns de l’altar  
Lv 4,34  lo sacerdot de la sanch en lo  seu dit e tinye’n los corns de l’altar  
Lv 6,6 al qual ha donat lo dan. 6 E per lo  seu peccat ofira un moltó nàdeu del folch, 
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Lv 7,25  al Senyor en ensens perirà del  seu pobla. 26 »E la sanch de tots los  
Lv 9,8  altar e deguollà lo vadell per lo  seu peccat, 9 la sanch del qual li  
Lv 14,16 en la sua sinestra, 16 e benyarà lo  seu dit destra en aquell e gitar-n’ha  
Lv 14,27  sinestra, 27 e benyar-hi-ha lo  seu dit dret e gitar-n’ha contra Déu  
Lv 15,21 o siurà en los dies del departiment  seu serà ensutzat. 22 E qui toquarà lo  
Lv 15,22  lo llit de aquella levarà lo  seu vestiment, e ell, llevat [*], serà no  
Lv 15,30  davant Déu e per la mundícia del  seu flux. 31 »E mostrarets als fills de  
Lv 16,22  -se-n’ha lo cabrit sobra lo  seu cap totes les llurs iniquitats en  
Lv 19,21 car no fonch franqua. 21 Mas per lo  seu delicta ofira al Senyor a le porta del 
Lv 19,22 pregarà per ell lo sacerdot, per lo  seu peccat davant lo Senyor, e serà piadós 
Lv 19,22 serà piadós a ell e ramatrà-li lo  seu peccat. 23 »Quant serets entrats en la 
Lv 20,20 de sa parentat, portaran abdosos lo  seu peccat; sence fills morran. 21 »Qui  
Lv 21,6  carn. 6 Sants seran al Senyor Déu  seu, e no potlluyran lo seu nom, car los  
Lv 21,6  Senyor Déu seu, e no potlluyran lo  seu nom, car los perfums del Senyor e los  
Lv 21,6  perfums del Senyor e los pans del  seu Déu praséntan, e per tant sants seran. 
Lv 21,7 son marit, car santificat és al Déu  seu 8 e los pans del sacrifici prasenta.  
Lv 21,10  lo qual ab l’oli sant és untat lo  seu cap e les sues mans santifiquades [*]  
Lv 21,10  és vestit de santes vestadures, lo  seu cap no’s descobrirà ni les vestadures 
Lv 21,11  manera; sobra lo para de sert  seu ni mara no s’ensutzarà; 12 ni s’  
Lv 21,12  del Senyor, car l’oli sant del  seu Déu sobre ell és. Yo sóm lo Senyor. 13 
Lv 21,17 qui haurà màcula, no presenta pa al  seu Déu 18 ni s’acost al seu servey. Si  
Lv 21,18  pa al seu Déu 18 ni s’acost al  seu servey. Si orp serà o renquelós, de  
Lv 21,21  víctima al Senyor, ni pans al  seu Déu. 22 Car mengerà tan solament dels  
Lv 23,20 devant lo Senyor, daran lloch en ús  seu. 21 E apellareu aquell dia festa molt  
Lv 24,14  hu han oït les sues mans sobre lo  seu cap, e allapiden aquell tot lo poble.  
Lv 24,15  parlaràs: »Hom qui maleyrà lo  seu Déu, porterà son peccat, 16 e qui  
Lv 25,25 vendrà la sua posseció, e vendrà lo  seu propinqüe per rembra aquella, fer-ho 
Lv 3,16 n’ha perfum suau al Senyor. Tot lo  sèu serà de nostre Senyor. 17 »Perdurabbla 
Lv 4,8  entrament del tabernaccla. 8 E lo  sèu del vadell offarrà per lo peccat, axí  
Lv 4,19  testimoni. 19 E prenga tot lo seu  sèu e face’n perfum sobra l’altar. 20 E  
Lv 4,26  git al fonament de aquell. 26 E lo  sèu d’ell perfumerà devant la ara axí com 
Lv 4,31  de aquell. 31 E pendràs tot lo  sèu axí com sa sol pendra los sacrificis  
Lv 4,35 fonament de aquell. 35 E prengua lo  sèu e face d’ell axí com se sol fer del  
Lv 4,35  face d’ell axí com se sol fer del  sèu del moltó qui és sacrificat per  
Lv 6,12  posat, desobra farà perfum del  sèu dels sacrificis pasificables. 13  
Lv 7,4  4 e abdozos los ronyons, e lo  sèu demont ells, e la tela e aquell del  
Lv 7,23  23 –Parla als fills de Ysrael. »Lo  sèu dels bous e de les ovelles e de les  
Lv 7,24 e de les cabres no manyarets; 24 lo  sèu de les bèsties morteÿnes per si o de  
Lv 7,25  usos, 25 e si algú mengerà lo  sèu qui deu eser ofert al Senyor en ensens 
Lv 7,30  [*]. 30 Tenent en la sua mà lo  sèu e’n l’altra lo pits, devant la porta 
Lv 7,31 al sacerdot, 31 lo qual ne face del  sèu perfum sobre l’altar, e lo pits serà  
Lv 7,33  33 qui oferiren la sanch e lo  sèu; e los fills de Aron hauran en lur  
Lv 8,16  en lo fonament d’equell. 16 E lo  sèu qui era sobra les entràmenes e sobre  
Lv 8,20 menbres, e lo cap e la fraxura e lo  sèu mès en lo foch, 21 llevats primerament 
Lv 8,25 gità sobra l’altar entorn. 25 E lo  sèu e la coha e tot lo grex qui cobre los  
Lv 8,26  e una foguace aliza posà sobra lo  sèu e la cama dreta. 27 Tot açò ensemps  
Lv 9,10  al fonament d’equell. 10 E lo  sèu e los ronyons e la part del fetge qui  
Lv 9,19  sobra l’altar entorn. 19 E lo  sèu [*] e la coha de l’ariet e los  
Lv 9,19  de l’ariet e los ronyons ab lo  sèu e la ratela del fetga 20 posaren sobre 
Lv 9,20 e con foren cremades en l’altar lo  sèu, 21 e los pits de aquells e les cames  
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Lv 9,24  de Déu e devorà lo holocaust e lo  sèu qui era sobre l’altar. E com lo pobla 
Lv 10,15  15 enaxí que la cama, lo pits e lo  sèu qui crema en l’altar sia ellevat  
Lv 16,25  per si com per lo poble. 25 E lo  sèu qui és ofert per peccat serà perfumat  
Lv 17,6  del testimoni e perfumen lo  sèu en odor de suavitat al Senyor. 7 E d’ 
Ex 14,17  e en les sues carretes, e en los  seus cavalls. 18 [*] 19 E moch-ce l’  
Ex 15,26  ell ço que dret és, e obeyràs los  seus manements e observes [*], yo no  
Ex 18,14 és açò que tu fas al poble? Per què  seus tu tot sol e al poble està devant tu  
Ex 18,23 complexs lo ministeri de Déu, e los  seus manements poràs sostanir, e tot  
Ex 28,28 28 e estiguen l’efot ab los anells  seus ab los anells sobra los musclos ab  
Ex 30,2  e haurà d’alt IIs colzes [*] los  seus corns, 3 e cobriràs ell d’or net,  
Ex 30,27  27 e la taula e tots los vaxells  seus, e lo candalobra e totes les aÿnes, e 
Ex 30,38 semblant odor per olre, perirà dels  seus pobles. 31,Tit Capítol XXXII 1 E dix  
Ex 31,8  e lo canelobra molt pur ab los  seus vaxells, e l’altar de la timiama, 9  
Ex 40,9 untar-n’has lo tabernacla ab los  seus vaxells per ço que sien santifiquats, 
Ex 40,10  de l’holocaust e tots los vaxells  seus, 11 e la ara d’ells, los vaxells  
Ex 40,11  11 e la ara d’ells, los vaxells  seus e totes les coses consagrades, per ço 
Lv 7,21  manera les carns, serà tallat dels  seus pobles. 22 E parlà nostre Senyor a  
Lv 7,27 ànima qui menyarà sanch perirà dels  seus pobbles. 28 E parlà nostro Senyor a  
Lv 11,25  de aquelles mortes, llevarà los  seus vestiments e serà no nèdeu tro al sol 
Lv 18,25  peccats vesitaré, que vomita los  seus habitadors. 26 »Guordau les mies  
Lv 21,24  24 Parlà Moysèn a Aron e als fills  seus e a tot Ysrael totes coses que a ell  
Lv 22,28  serà sacrificade en un dia ab los  seus fruyts o fills. 29 »E si inmolareu  
Lv 23,18 seran en holocaust ab los llibamens  seus en olor molt suau al Senyor. 19 E I  
Lv 25,3  poderàs te vinya e colliràs los  seus fruyts, 4 e en lo VIIè any disapte  
Lv 25,19  19 e engendre a vosaltres los  seus fruyts, dels quals mengeu fins a  
Lv 25,30  comprador, e poseyrà aquella e los  seus succeÿdors per a tostemps, e rembra  
Lv 26,39  e per los peccats de lurs pares e  seus seran aflagits, 40 entrò que’s  
Lv 26,43 ells conplaurà a ci en los disaptes  seus sofarint soladat per ells; e pregaran 
Lv 27,31  31 E si algú volrà rembra los  seus delmes, anadir-hi-ha la quinta  
Ex 17,12  e portaren-les dejús ell, e ell  seya, e Aron e Hur sofarien les mans, un  
Ex 16,3  Senyor en la terra de Agipte, on  sèyhem sobre les olles de les carns e  
Lv 13,6  altres VII dies, 6 e en lo dia VII  sguar aquell, e si serà †obsculurida† la  
Ex 1,16  a les juÿes en temps de lur parir,  si serà l’infant mascla ociets-lo, e si 
Ex 1,16  l’infant mascla ociets-lo, e  si és famella, restaurats-la. 17 E les  
Ex 1,22  nexerà, sia gitat en lo flum, e  si és fembra, restaurats-la. 2,Tit  
Ex 3,13  vostres pares ma tremat a vós”; e  si dien a mi: “Com és lo nom de aquell?”,  
Ex 4,6  nostre Senyor: –Mit te mà en ton  si. E com le hy hach meza, trach-le’n  
Ex 4,7 E dix-li Déu: –Torna la mà en ton  si. E tornà-le-hy e trach-le’n sane 
Ex 4,8  axí com s’era debans. 8 –E serà  si no creuran a tu e no t’oyran per lo  
Ex 4,9 la tua veu per lo senyal segon. 9 E  si no’t creuran per los II senyals ne  
Ex 4,18  a mos frares en Egipte, e veuré  si encare són vius. Al qual dix Ytró: –Vé  
Ex 5,5  –Donchs, veyats quante seria ell  si donàvets a ell repòs de les obres. 6 E  
Ex 8,2  sacrifícan a mi en lo desert. 2 E  si no’l vol lexar, vet que yo percudiré  
Ex 8,21  per ço que sacrifich a mi, 21 cor  si no’l llexes anar, vet que yo tramatré  
Ex 9,2  per ço que sacrifich a mi; 2 cor  si encara los tendràs, 3 vet que la mia mà 
Ex 9,7 no’n parí nengú. 7 E tremès Farahó  si era mort nengú del bestiar que posseÿen 
Ex 10,4  per ço que sacrifich a mi. 4 E  si no ho vols fer, vet que yo aduré [*] de 
Ex 12,4  casade un anyell a lurs cases, 4 e  si algú serà menor en nombre que no puga  
Ex 12,10  d’ell nenguna cosa tro al matí, e  si res ne romandrà d’ell, cremats-ho en 
Ex 12,48  fills de Ysrael faheren açò, 48 e  si algú palagrí voldrà passar ab vós en  
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Ex 12,48 e serà axí com nadiu de la terra; e  si algú no serà sircunzís, no manuch d’  
Ex 13,13  nat de l’aze muderàs per ovella  si no’l resembràs [*] per preu. 14 E com  
Ex 13,17  per ventura no’s panadís Farahó  si’ls vaés, e que no’s llevàs contra  
Ex 13,19  E pres Moysèn la ossa de Josep ab  si, per ço com ell conjurà los fills de  
Ex 14,6  en carrera, e pres tot lo poble ab  si, 7 e menà ab si DC carretas triades un  
Ex 14,7  tot lo poble ab si, 7 e menà ab  si DC carretas triades un anaven hòmens  
Ex 16,4 aquell dia, per ço que yo’ls asayg  si algú yrà en ma ley o no. 5 E en lo dia  
Ex 16,29  lo VI dia. Romanga cascú de vós ab  si mateix, e nengú no ischa de son loch en 
Ex 17,4  –Què faré de aquest poble, cor  si no’ls era per un poch allapidar- m’ 
Ex 18,23 e los altres ho poran sofarir. 23 E  si tu fas açò, tu complexs lo ministeri de 
Ex 20,25 yo vendré a tu e benayré a tu. 25 E  si faràs a mi altar de pedra, no adifichs  
Ex 20,25  aquell ab pedres doladisses, cor  si tu llevaràs tayant sobre aquell, serà  
Ex 21,3 com hi entrà e ab aytal n’isque. E  si havia muller, sa muller isque ab ell  
Ex 21,4 sa muller isque ab ell ensemps. 4 E  si son senyor darà a ell muller e  
Ex 21,5  axirà per cabal ab son vestit. 5 E  si dirà lo serf: “Yo am nostre senyor e ma 
Ex 21,7 serà a ell serf enpertostemps. 7 »E  si algú vendrà sa filla o sa serventa, no  
Ex 21,8 lo serf ha acustumat d’exir; 8 mas  si desplaurà en los ulls de son senyor al  
Ex 21,8  de vendre-la a pobble estrayn  si meynspresà aquella. 9 E si son fill  
Ex 21,9  estrayn si meynspresà aquella. 9 E  si son fill esposarà aquella, segons  
Ex 21,10  dels fills face a’quelle. 10 E  si pendrà altre, servesque a le masipa ses 
Ex 21,11  li nech lo preu de sa nedaze. 11 E  si no farà aquestes IIIs coses, llex-la  
Ex 21,14  en lo qual no degua fogir. 14 E  si algú aguoytarà acordadement per auciure 
Ex 21,19  mas caurà en llit per malaltia, 19  si’s llevarà e irà defora sobre son  
Ex 21,21  sa mà, digna serà de crim; 21 mas  si sobreviurà I dia o II, no serà tingut a 
Ex 21,22  cor la moneda de aquell és. 22 »E  si’s berallaran II hòmens e algú d’ells  
Ex 21,23  e los àrbitres ho jutgeran. 23 Mas  si morrà, jutgeràs segons que mereix:  
Ex 21,27  per l’uy que’ls haurà tret; 27 e  si trencarà dent de son serf o de sa  
Ex 21,28  los jaquesque anar franchs. 28 »E  si bou ferrà homa ab corn o a fembra e  
Ex 21,29  del bou serà quiti de açò; 29 mas  si lo bou haurà acustumat de fferir ab lo  
Ex 21,29  o fembra, lo bou sia allapidat; e  si son senyor ho sabia, sia mort. 30 E si  
Ex 21,30 son senyor ho sabia, sia mort. 30 E  si rehemsó serà mesa sobre ell, sia donade 
Ex 21,31  o qualque cosa que sia presa. 31 E  si fill o filla serà escornade per lo bou, 
Ex 21,32  senblant mateix sentència. 32 E  si [*] serva serà feride per ell, do a son 
Ex 21,33  bou sia allapidat ab pedres. 33 E  si algú cavarà una sisterna e obrir-la- 
Ex 21,35  la bèstia que hy serà morta. 35 E  si algun bou nefrarà altre bou que sia d’ 
Ex 21,35  lo bou aquell e depertèsquan entra  si [*]. 36 E si sabia son senyor que’l  
Ex 21,36  e depertèsquan entra si [*]. 36 E  si sabia son senyor que’l bou farís del  
Ex 22,1  seu. Ex 22,Tit Capítol XXIII 1 E  si algú enblerà ovella o bou e l’auciurà  
Ex 22,2  e IIII ovelles per una ovella. 2 E  si serà sobreprès lo lladre en la case, e  
Ex 22,3 tingut de la sanch de aquell. 3 Mas  si serà axit lo sol e sdevendrà açò que  
Ex 22,3  que face homey, ell deu morir. E  si serà pres aquell qui farà lo furt e no  
Ex 22,4  ho reta, ell deu esser venut. 4 E  si serà trobat ab ell ço que haurà anblat  
Ex 22,5  restetuesqua-ho en doble. 5 E  si algú guostarà camp o vinya ab foch, o  
Ex 22,6  de sa vinya restituyrà allò. 6 »E  si axirà foch e trobarà espigues al camp o 
Ex 22,7  mès lo foch esmanerà lo dan. 7 »E  si algú comenarà a son amich moneda o  
Ex 22,7 en guorda e li serà enblat de casa,  si lo lladre serà trobat, deu-ne esmanar 
Ex 22,8  deu-ne esmanar II tans; 8 e  si no serà atrobat lo lladre, acostar-s’ 
Ex 22,10  dos tans a son conpanyó. 10 »E  si algú comenerà a son proïsma aze o bou o 
Ex 22,12  aquell no és tingut de retra. 12 E  si lo furt és atrobat, lo dan deu esser  
Ex 22,13  esser restituÿt a son senyor. 13 E  si serà menyat per bèstia, no n’és  
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Ex 22,13  per bèstia, no n’és tingut; e  si serà naffrat per bèstia a mort, aport  
Ex 22,14  no és tingut de restituació. 14 »E  si algú menllaverà bèstia nenguna de son  
Ex 22,15  sertes tengut és de retra; 15 mas  si serà fet en prasència de son senyor, no 
Ex 22,15  no deu esser restituÿde, mayorment  si serà llogade per preu a le sua obra. 16 
Ex 22,17 adot e pendrà-la per muller. 17 E  si lo para d’ella no le hy volrà donar  
Ex 22,23  nouràs a vídua ne pobill, 23 cor  si’ls nouràs crideran a mi, e yo oiré la  
Ex 22,27  e no ha alra en què’s dorme; e  si’s clamave a mi yo oyria aquell, cor yo 
Ex 23,4  mercè del pobre en lo plet. 4 »E  si encontreràs bou de ton amich o aze  
Ex 23,5  retornar-l’has a ell. 5 E  si veuràs aze de ton amich jaent dejús son 
Ex 23,22  e és lo meu nom en aquell. 22 Cor  si ohiràs la veu de aquell e faràs ço que  
Ex 23,33  no’t fessen peccar en mi; cor  si serveix als lurs déus, sertament a tu  
Ex 24,14  E romendran ab vós Aron e Hur, cor  si entra vosaltres nexaran castions,  
Ex 29,34  manyaran de ço, car sans són. 34 E  si romendran de les carns consagrades e  
Ex 32,30 a nostra Senyor e veuré per ventura  si poré acabar que us perdó vostres  
Ex 32,32  Perdona’ls aquesta arrada. 32 E  si no hu vols fer, rau-me de ton libra  
Ex 33,13  gràcia devant tu. 13 Donchs,  si yo trop are gràcia devant tu, mostra a  
Ex 33,16 haguéssem trobada gràcia devant tu,  si no vas ab nós per ço que’ns gloriagem  
Ex 34,4  manat nostra Senyor, e portà ab  si les taules. 5 E com devellàs nostre  
Ex 34,7  e peccat, e negú devant tu per  si és ignossent, qui rrets les iniquitats  
Ex 34,9 en terra e adorà, 9 e dix: –Senyor,  si yo trop gràcia devant tu, prec-ta que 
Ex 34,15  ne forniqueràs ab llurs déus, cor  si forniquaves ab los lurs déus e adoraves 
Ex 34,20  de l’aze rahembràs per ovella, e  si no darà lo preu per aquell, serà aucís. 
Ex 35,23  d’or, tot ho ofariren a Déu. 23 E  si nagú havia †quassats†, ne porpre e  
Ex 40,35  de Ysrael en llurs mogudes; 35 e  si penyava la nuu, estaven-sa en aquell  
Lv 1,3  vostres sacrificis. 3 »E  si holocaust serà la llur oferena [*] de  
Lv 1,10 és suau odor a nostra Senyor. 10 »E  si de les ovelles és son sacrifici, e de  
Lv 1,14  suau odor a nostre Senyor. 14 »E  si faran sacrifici o oferta de ocells al  
Lv 2,7  e scamparàs demont oli. 7 »E  si la praentalla serà de †tenor† agualment 
Lv 3,1  és a Déu. 3,Tit Capítol III 1 »E  si deguolladura de pasificament serà lur  
Lv 3,6 oferta en odor suau al Senyor. 6 »E  si la llur oferta serà de ovelles e la  
Lv 3,7  complit e net serà ofert ell. 7 »E  si offerran anyell devant nostre Senyor, 8 
Lv 3,12 feran oferta a nostre Senyor. 12 »E  si serà cabra la lur oferta e offarran  
Lv 4,13  gitar les sendres [*]. 13 »Cor  si tota la coŀlació de Ysrael sa ignorave  
Lv 4,22 gran multituts de peccats és. 22 »E  si peccarà príncep contre un hom més de  
Lv 4,27  lo seu peccat sia perdonat. 27 »E  si ànima peccarà per ignorància del poble  
Lv 4,32  aquell e serà-li pardonat. 32 »E  si lo moltó aportaran a sacrificar per  
Lv 5,1  perdonats. 5,Tit Capítol V 1 »E  si ànima peccadora peccarà e oyrà la veu  
Lv 5,1  ho oý o hu viu o hu fou consent,  si no ho denunciarà portarà la sua  
Lv 5,2  alguna bèstia o que sia morta per  si matexa o per alguna altra reptília, e  
Lv 5,3  mala és e deu esser lexada. 3 »E  si algú toquarà la inmundícia de l’home  
Lv 5,7 per son peccat. 7 »En altra manera,  si no porà ofarir bestiar, ofira II  
Lv 5,11  e serà perdonat a ell. 11 »E  si no basta son poder que ofira II tortres 
Lv 6,27  carns de aquell serà santificat. E  si de la sanch de aquell en les vestedures 
Lv 6,28  d’ell serà cuyta, sia trenquat; e  si serà vaxell de coura, sia respat e puys 
Lv 7,12  que oféran al Senyor. 12 »E  si la oferena serà per acostament de  
Lv 7,16  en aquell dia sia menyada;  si alguna cosa romendrà tro al matí,  
Lv 7,17  llegut és de menyar-la; 17 e  si alguna cosa serà atrobada en lo terç  
Lv 7,18  terç dia, sia cremat a foch. 18 E  si algú mengerà en lo terç dia de les  
Lv 7,24 lo sèu de les bèsties morteÿnes per  si o de aquelles qui seran mortes per  
Lv 7,25  en vostros diversos usos, 25 e  si algú mengerà lo sèu qui deu eser ofert  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

836 
 

Lv 10,19  a mi e mengí dell sacrifici vuy  si plau devant los ulls de Déu. 20 E com  
Lv 11,25 no serà nèdeu entrò al vespra. 25 E  si serà nesseçària cosa que algú port de  
Lv 11,27 qui van ab IIII peus, serà inmunda;  si algú tocarà la morteÿna de aquells,  
Lv 11,34  34 Tots los menyars que menyarets,  si serà gitada aygua demunt ells seran no  
Lv 11,36  ajusten les aygües seran mundes, e  si les toquarà nenguna de les morteÿnes,  
Lv 11,37  aquelles seran ensutzades. 37 E  si’n cauran sobra la samensa, no serà  
Lv 11,38  no serà ensutzada aquella. 38 E  si a algú serà donada aygua sobre la  
Lv 12,2  qui haurà consabut per sament,  si infentarà mascla serà no nèdee per VII  
Lv 12,5  los dies de la sua porgació. 5 »E  si serà fembra, serà no nèdea per II  
Lv 12,8  les parteres, mascla o fembra. 8 E  si no serà son poder que pugua ofarir un  
Lv 13,3  és espèsia de llepra, e meyorment  si la plaga és en la carn e en la cotna,  
Lv 13,4  de aquell serà departit. 4 »Mas  si serà lluent e blanch a la plaga en la  
Lv 13,5  5 e considerarà en lo VII dia, e  si veurà que la llebra no serà cresqude ne 
Lv 13,6  6 e en lo dia VII sguar aquell, e  si serà †obsculurida† la llepra e no  
Lv 13,7  sua vestimenta, cor nèdeu és. 7 »E  si aprés que’l prevera l’haurà vist [*]  
Lv 13,8  8 e condepnar-l’ha per inmunde,  si a ell serà vist. 9 »E plagua de lepra  
Lv 13,9 ell serà vist. 9 »E plagua de lepra  si serà en home, amèn-lo [*] al  
Lv 13,12  aquell, cor inmunde és ell. 12 »E  si florirà discorrent la llepra en la  
Lv 13,20  la carn altra [*] e los pèls  si són tornats en blanquor, e si axí és,  
Lv 13,20  pèls si són tornats en blanquor, e  si axí és, comdepnar-l’ha per plaga de  
Lv 13,21  qui serà nade en la úlcera. 21 E  si veurà lo prevera que no haurà en ella  
Lv 13,22  ell lo prevera per VII dies; 22 e  si entretant esclatarà lo cuyr, porà  
Lv 13,23 porà jutyar aquell per llepra, 23 e  si no’s mourà, úlsara és la siquatriu, e  
Lv 13,25 25 considera aquella lo secerdot; e  si en ella és tornat cabel blanch e la  
Lv 13,26 avant del cuyr, llepra és [*]; 26 e  si los pèls no seran blanchs ni la plaga  
Lv 13,27  e en lo VIIè dia sia esguordat, e  si la cotna serà esclatada, llepra és; 28  
Lv 13,28  serà esclatada, llepra és; 28 e  si starà blanqua en son lloch, no asats  
Lv 13,30  llepra, vage al secerdot ell. 30 E  si veu que sia pregon més avall del cuyr e 
Lv 13,31  del cap és o de la barbe. 31 E  si veurà la plaga alçada agual de la  
Lv 13,32  32 e en lo dia VIIè jutge’l, e  si veurà que no sia esclatada e los cabels 
Lv 13,34 tendrà’l per VII dies altres; 34 e  si en lo VIIè dia veurà que la plaga  
Lv 13,35  ses vestadures serà nèdeu. 35 E  si aprés la mundació esclatarà la plaga  
Lv 13,37  jutgerà ell inmunda; 37 e  si la plaga sterà plana e los cabels  
Lv 13,39  39 jutge aquells lo secerdot; e  si veurà que la blanquor pendrà en color  
Lv 13,49  de aquell o serta pell [*], 49  si d’alba o roge màcula serà ensutzada,  
Lv 13,51  51 e en lo VII dia sia guordat:  si comensarà esclatar la llepra o si  
Lv 13,51  si comensarà esclatar la llepra o  si perseverarà, per ensutzat serà jutgat  
Lv 13,53  sia cramada a flama de foch. 53 E  si veurà que ella no sia esclatada, 54 man 
Lv 13,54  54 man que sien llevades, e  si no’n pot anar, llepra és, e tenga  
Lv 13,55 ni la llepra esclatada, munde és, e  si no és axí inmunda és: la sua vestimenta 
Lv 13,56  sia cremada a foch [*]. 56 E  si depuys que la vestadura serà llevada  
Lv 13,58 aparrà la llepra, sia cremada, 58 e  si no hy aparrà, [*] serà munda. 59  
Lv 14,4  que serà purificat que ofira per  si II pardals vius los quals són lleguts  
Lv 14,21 ell lo prevera e sarà mundat. 21 »E  si serà pobre e no porà haver ço que dit  
Lv 14,36 que ell entra en aquella e que veja  si alguna llepra serà en aquella, per ço  
Lv 14,39  tornarà lo prevara en la casa, e  si hy veurà la plaga de llepra en les  
Lv 14,43  axelbar la terra de la casa. 43 E  si aprés que les pedres ne seran ramogudes 
Lv 15,5  la qual ell siurà, inmunde és. 5 E  si algun homa toquarà lo lit de aquell,  
Lv 15,12 que ell hage toquat sia trenquat, e  si és de fust, sia llevat ab aygua. 13 »E  
Lv 15,13 de fust, sia llevat ab aygua. 13 »E  si serà sanat aquell qui de aquesta manera 
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Lv 15,24  serà ensutsat tro al vespra. 24 E  si l’homa jaurà ab ella en lo temps  
Lv 15,28 serà inmunda entrò al vespra. 28 »E  si cessarà lo flux de la sanch, nombrerà  
Lv 16,6  6 e com aporterà lo tor, orerà per  si e per la sua casa. 7 E ferà astar los  
Lv 16,11  serà fet, ofira lo tor e prech per  si e per la sua casa, e deguoll aquell. 12 
Lv 16,17 en lo santuari [*] per ço que prech  si e per la casa sua [*]. 18 [*] e  
Lv 16,24  e del poble, pregarà axí per  si com per lo poble. 25 E lo sèu qui és  
Lv 17,10  qui peregrín entre vosaltres,  si menyarà sanch, yo fermaré la mia faç  
Lv 17,15  15 »L’ànima qui mengerà cosa de  si morta o presa per bèstia fera, axí dels 
Lv 17,15  llevarà la sua vestimenta e  si matex ab aygua, e serà ensutzat fins al 
Lv 17,16  orde serà fet nèdeu, 16 lo qual  si no llevarà ses vestedures e lo cors,  
Lv 19,20  texide no la vestiràs. 20 »L’homa  si dormirà ab la fembra ab perticipació de 
Lv 20,2  estrangers qui habiten en Ysrael,  si nengú darà da sa sament a le ýdola de  
Lv 20,4  lo meu nom sant. 4 La qual cosa,  si lo pobble de la terra ffer no hu volrà, 
Lv 21,9 vosaltres. 9 »La filla del sacerdot  si serà trobade ab mal acta e haurà mal  
Lv 21,19 poquesa o asent gran o nas tort, 19  si haurà trenquat lo peu, si haurà  
Lv 21,19  tort, 19 si haurà trenquat lo peu,  si haurà tranquada la cama o la mà, 20 si  
Lv 21,20 haurà tranquada la cama o la mà, 20  si serà geparut, si serà llaganyós, si  
Lv 21,20  cama o la mà, 20 si serà geparut,  si serà llaganyós, si haurà blanqura en  
Lv 21,20 si serà geparut, si serà llaganyós,  si haurà blanqura en los ulls, si ha  
Lv 21,20  si haurà blanqura en los ulls,  si ha continuada gratella, si ha pruhige  
Lv 21,20  ulls, si ha continuada gratella,  si ha pruhige en lo cors, si serà  
Lv 21,20 gratella, si ha pruhige en lo cors,  si serà tranquat, 21 nengú qui haurà  
Lv 22,13  ni tanpoch de les promeyes; 13 e  si en altra manera, viuda o rebuyade e  
Lv 22,20  bous o de ovelles o de cabres; 20  si màcula haurà, no la presenten ni serà  
Lv 22,22  no serà en ell. 22 Si serà orp,  si haurà trencat res, si haurà nafra  
Lv 22,22  Si serà orp, si haurà trencat res,  si haurà nafra catada, si haurà clapes o  
Lv 22,22 trencat res, si haurà nafra catada,  si haurà clapes o ronya o proïge, no  
Lv 22,29  ab los seus fruyts o fills. 29 »E  si inmolareu víctima per retra gràcies al  
Lv 25,5  no la podaràs; 5 les coses que per  si brota la terra no les culliràs, e los  
Lv 25,20  de nengú. 20 La qual cosa  si direu: “Què mengerem en lo VIIè ayn, si 
Lv 25,20  “Què mengerem en lo VIIè ayn,  si no sembrarem ni collirem nostres  
Lv 25,26  aquella, fer-ho porà; 26 emperò  si lo propinqüe ni lo qui ha venut la  
Lv 25,28  e axí rebrà la posseció sua. 28 E  si no hu trobarà la sua mà, ço és, lo preu 
Lv 25,30 -la dins lo temps de un ayn. 30 E  si no l’haurà rehemuda en l’ayn, serà  
Lv 25,31  porà en lo temps del jubileu. 31 E  si en la vila serà la casa que no ha  
Lv 25,31  per dret de camps serà venuda, que  si abans remuda no serà, en lo gibileu  
Lv 25,49  e son cozí acostat de parentiu; e  si ell se porà rembra, fer-ho porà 50  
Lv 25,51 -li comtat a raó de lloguer; 51 e  si més muntarà los anys que romanen fins  
Lv 25,52  lo compte ratrà-li lo preu; 52 e  si de poch, poserà conte ab ell segons lo  
Lv 25,54  a ell forçadement devant tu. 54 E  si per açò no’s porà raembra, en l’ayn  
Lv 26,14  tots drets. 14 »La qual cosa  si no oirets ni fareu tots los meus  
Lv 26,18  no persiguent a vosaltres. 18 »E  si axí no obayreu a mi, anadir-hi-he  
Lv 26,23  vostres carreres desertes. 23 »E  si axí encara no us volreu castiguar e  
Lv 26,27  e no sareu sadollats. 27 »E  si enquare per aquestes coses no m’  
Lv 26,36  la fulla volant, e axí fogiran com  si fogien a aspasa. Cauran nengú no  
Lv 26,39  vos consumrà. 39 La qual cosa  si de aquests nenguns na romandran,  
Lv 26,45  les quals donà lo Senyor entra  si e entra los fills de Ysrael en lo mont  
Lv 27,4  a le mesura del santuari; 4 e  si és fembra, XXX. 5 E dels V ayns fins al 
Lv 27,8  donarà XV sicles; la fembra X. 8 E  si pobra serà e la estima retra no porà,  
Lv 27,10  ni piyor que lo bo, la qual cosa  si’s muderà en aquell que mundat és,  
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Lv 27,11  sacrificar al Senyor no’s pot,  si algú lo prometrà serà amenat devant lo  
Lv 27,12  lo sacerdot, 12 lo qual jutgerà  si serà bo o mal, e ordonarà preu, 13 lo  
Lv 27,13  e ordonarà preu, 13 lo qual preu  si dar lo volrà aquell qui’l presentarà,  
Lv 27,14  estima la quinta part. 14 »L’hom  si prometrà la sua casa e santifiquar-la 
Lv 27,14  considererà aquella lo sacerdot  si és bona o mala, e segons lo preu que  
Lv 27,16  e haurà la casa. 16 »Lo qual  si camp de la sua posseció prometrà e  
Lv 27,16  de la sament serà estimat lo preu:  si XXX mesures de ordi serà sembrada la  
Lv 27,19  rellevat del preu. 19 La qual cosa  si volrà rembra aquell lo camp que havia  
Lv 27,20  estimada e poceyrà aquell; 20 e  si rembra no’l volrà e a altri quisvulla  
Lv 27,27  serà del Senyor. 27 La qual cosa  si és animal inmunda, rasembrà’l aquell  
Lv 27,27  -ha la sinquena part del preu. E  si rembra no’l volrà, serà venut a altra  
Lv 27,31  són e a ell són santifiquats. 31 E  si algú volrà rembra los seus delmes,  
Lv 27,33  ni mal ni per altre serà mudat; e  si algú lo muderà, so que mudat serà [*]  
Ex 15,26 juýs, e aquí aseyà a ells 26 e dix:  –Si tu oyràs la veu de ton Senyor, ton  
Ex 19,5 de àguilas, e fiu venir vós a mi. 5  Si are oyrets la mia veu e guarderets la  
Ex 21,2  proposaràs als fills de Ysrael: 2  »Si conpreràs serf hebreu, VI anys  
Ex 22,16  llogade per preu a le sua obra. 16  »Si algú forcerà verja abans que l’hage  
Ex 22,25  vídua e tos infans pubills. 25  »Si argent presteràs a mon poble e al  
Ex 22,26  ne no l’opremes ab uzura. 26  »Si pendràs penyora de ton proÿsma  
Ex 32,26  del portal de la alberguada e dix:  –Si nangú és de nostre Senyor, venga a mi. 
Ex 33,15 rapòs donaré a tu. 15 E dix Moysèn:  –Si tu mateix no vas ab nós, no’ns  
Lv 2,14  en tota oferta no ofires sal. 14  »Si en altra manera ofarràs dons de les  
Lv 7,16  ells nenguna cosa tro al matí. 16  »Si emperò nenguna cosa per voluntat serà  
Lv 11,39  aquí matex serà ensutzada. 39  »Si algun animal és mort de aquells qui  
Lv 19,5  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 5  »Si inmolareu víctima dels pasífichs al  
Lv 19,7  lo terç dia ab foch ho cremareu. 7  Si nengú aprés II dies mengerà aquella,  
Lv 19,33  Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 33  »Si habitarà estranger en la vostra terra  
Lv 20,10  la sanch d’él sia sobre ell. 10  »Si fornicarà algú la muller de l’altre e 
Lv 20,12 la sanch d’ells sia sobre ells. 12  »Si algú dormirà ab sa nora, cadescú  
Lv 21,18  Déu 18 ni s’acost al seu servey.  Si orp serà o renquelós, de poquesa o  
Lv 22,12  sua casa, aquests ne mengeran. 12  Si la filla del sacerdot a qualsevulla del 
Lv 22,22  nenguna màcula no serà en ell. 22  Si serà orp, si haurà trencat res, si  
Lv 25,25  de restetuhació serà venuda. 25  »Si esent enpobrit lo teu frara vendrà la  
Lv 25,33  són, tostemps se poden raembra. 33  Si rehemudes no seran en lo jubileu,  
Lv 25,35  car posseció per tostemps és. 35  »Si atendrit serà ton frara e malalt de  
Lv 25,39  de Canahan e fos Déu vostre. 39  »Si de pobresa destret vendrà a tu ton  
Lv 25,47 no’ls destrengueu per potènsia. 47  »Si’s raforcerà devers vosaltres la mà de 
Lv 26,3 a mon santuari. Jo sóm lo Senyor. 3  »Si en los meus manements caminareu e ço  
Lv 26,21  ni los arbres no daran fruyts. 21  »Si caminareu ni fareu lo contrari a mi ni 
Lv 27,3  sots estima donarà lo preu: 3  Si serà mascla de XX ayns fins als LX  
Lv 27,17 XL sicles de argent serà venuda. 17  Si tentost de l’ayn comensat del jubileu  
Lv 27,22  als drets dels sacerdots. 22  »Si lo camp comprat e no de la poceció  
Lv 13,6 cotna, munderà ell, cor ronya és, e  sí llevarà l’home la sua vestimenta, cor  
Ex 1,22  dient: –Qualque mascla nexerà,  sia gitat en lo flum, e si és fembra,  
Ex 7,19  per ço que tornen en sanch e que  sia crúor en tota la terra de Agipte, axí  
Ex 9,16  que mostra a tu ma forteleza e que  sia racomtat lo meu nom en tota la terra.  
Ex 9,22  la tua mà devers lo cel per ço que  sia padruscade en tota la universa terra  
Ex 12,9 agrestes. 9 No menyarets d’ell que  sia cruu ni en aygua cuyt, mas solament  
Ex 12,19 a vespra. 19 Per VII dies llevat no  sia trobat en les vostres cases. Aquell  
Ex 13,9  per ço que llig de nostre Senyor  sia tots temps en la tua bocha, cor ab  
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Ex 15,16 com a pedra, entrò que’l teu poble  sia passat, [*] lo qual tu has remut. 17  
Ex 16,32  Déu: “Umplits un almut d’ell, e  sia guordat a vostres generacions per ço  
Ex 18,10  dels agipcians, 10 e dix: –Beneÿt  sia nostre Senyor qui us ha desliurats de  
Ex 18,21  e tements Déu, en los quals  sia veritat, que hagen en oy avarícia, e  
Ex 19,13  e ab setgetes serà asegetat,  sia que sia home o bèstia, no viurà. Mas  
Ex 19,13  ab setgetes serà asegetat, sia que  sia home o bèstia, no viurà. Mas  
Ex 20,3  Agipte, de casa de servitut. 3 »No  sia a tu altre déu sinó mi, 4 ne no fasses 
Ex 20,4 no fasses [*] nenguna semblance que  sia en los sels desús ne en la terra dejús 
Ex 20,17  ni son aze, ne res que d’equels  sia. 18 E tot lo poble ohí les veus e veya 
Ex 20,20  ço que provàs a vós e per ço que  sia sa temor ab vós e que no pecats. 21 E  
Ex 20,26  a l’altar meu, per ço que no  sia revelade la tua verguonya.” 21,Tit  
Ex 21,28  homa ab corn o a fembra e morran,  sia allapidat lo bou e no sien menyades  
Ex 21,29  e ell auciurà hom o fembra, lo bou  sia allapidat; e si son senyor ho sabia,  
Ex 21,29  e si son senyor ho sabia,  sia mort. 30 E si rehemsó serà mesa sobre  
Ex 21,30  E si rehemsó serà mesa sobre ell,  sia donade per l’ànima de aquell, o  
Ex 21,30 ànima de aquell, o qualque cosa que  sia presa. 31 E si fill o filla serà  
Ex 21,32  XXX sicles de argent, e lo bou  sia allapidat ab pedres. 33 E si algú  
Ex 21,35  si algun bou nefrarà altre bou que  sia d’altre, e aquell morrà, vènan lo bou 
Ex 21,36  deu esmanar lo bou, e lo bou mort  sia seu. Ex 22,Tit Capítol XXIII 1 E si  
Ex 22,4  ab ell ço que haurà anblat [*], o  sia bou o aze o ovella, restetuesqua-ho  
Ex 22,20  20 »Qui farà sacrifici al diable,  sia destroït. No deu haver sacrifici sinó  
Ex 23,13  los noms dels altres déus, ne no  sia oït en vostra bocha. 14 »III festes a  
Ex 26,9  -has de V en V, enaxí que la VI  sia doblegade e stiga en lo treginat de la 
Ex 26,11  junyiran les anses o bagues, e que  sia feta una [*] de totes. 12 E açò que  
Ex 27,1  de lonch e V d’ampla, axí que  sia quodrat, e haurà III colzes d’alt. 2  
Ex 27,13  de la cort qui guorda a orient  sia de L colzes, 14 en los quals XV colzes 
Ex 27,20  a tu oli de arbres de olives que  sia molt pur, fet en pique, per ço que de  
Ex 28,28  los musclos ab fil blau, axí que  sia feta e romangue la juntura entra ll’  
Ex 28,35 en l’ofici del ministra per ço que  sia oït son so com entrarà e axirà en lo  
Ex 29,2  crespel en què no hage llevat, que  sia untat d’oli [*]; emperò tot açò faràs 
Ex 29,33  testament menyaran, 33 per ço que  sia agradabla lo sacrifici e qua  
Ex 30,16  del testament, per ço que  sia covinensa devant nostre Senyor a  
Ex 30,32  generacions. 32 Carn de homa no  sia untade d’ell. Entorn la compozició d’ 
Ex 30,35  ho ab temiama per rahó de untar, e  sia mesclat diligentment e pura, e serà  
Ex 34,3 nagú no puig ab tu, e nengun hom no  sia vist ab tu en lo munt, ne ovelles ne  
Ex 35,10  e ll’ephot. 10 »E qualquequal que  sia savi venga e fasa so que nostre Senyor 
Lv 1,10  moltons e de cabres, lo holocaust  sia d’un ayn, e ofiran-lo sens màculla, 
Lv 1,11  e ofiran-lo sens màculla, 11 e  sia deguollat al llats de l’altar qui  
Lv 1,15  e torcen-li al coll axí que  sia trencat lo cuyr, e lléxan decórrer la  
Lv 3,1  de bous, aquell que sacrificarà,  sia mascla o sia fembra, ofira lo pus net  
Lv 3,1  que sacrificarà, sia mascla o  sia fembra, ofira lo pus net devant nostre 
Lv 3,6 deguolladura serà per pasificament,  sia mascla sia fembra, aquell qui offerrà  
Lv 3,6  serà per pasificament, sia mascla  sia fembra, aquell qui offerrà complit e  
Lv 4,3 offerrà per son peccat I vadell que  sia net al Senyor. 4 E aquell aportarà a  
Lv 4,23 Senyor, un cabrit de les cabres que  sia net, 24 e posa la sua mà sobra lo cap  
Lv 4,26  per ell per ço que lo seu peccat  sia perdonat. 27 »E si ànima peccarà per  
Lv 4,32  per peccat, la ovella que aportarà  sia nàdea, 33 e pos la mà sobra lo cap de  
Lv 4,35  és sacrificat per pasificament, e  sia cremat sobra l’altar en ensens a  
Lv 5,2  qui toquarà alguna cosa no nèdea,  sia que sia morta per alguna bèstia o que  
Lv 5,2  alguna cosa no nèdea, sia que  sia morta per alguna bèstia o que sia  
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Lv 5,2  sia morta per alguna bèstia o que  sia morta per si matexa o per alguna altra 
Lv 5,8  li paregua lo coll enaxí que no li  sia esquinsat, 9 e puys sia deguollat e  
Lv 5,9  que no li sia esquinsat, 9 e puys  sia deguollat e escamp de la sanch de  
Lv 5,13  13 e prech per ell, e lo romanent  sia del prevera per prasantalla. 14 E  
Lv 6,15  ab oli e molt ensens, lo qual  sia posat sobra la sèmola, e fasse perfum  
Lv 6,18  [*] de Aron menyaran ella, e açò  sia fur per tostemps a vostres generacions 
Lv 6,28  lo qual la carn d’ell serà cuyta,  sia trenquat; e si serà vaxell de coura,  
Lv 6,28  e si serà vaxell de coura,  sia respat e puys llevat ab aygua. 29  
Lv 6,30  del tabernaccla del testimoni no  sia menyat, mas en foch sia cremat. 7,Tit  
Lv 6,30  no sia menyat, mas en foch  sia cremat. 7,Tit Capítol VII 1 Aquesta és 
Lv 7,2  per la colpa, e la sanch de aquell  sia escampade entorn de l’altar. 3 E  
Lv 7,10  qui ho ofer; 10 vulle’s que  sia ab oli untat o mesclat o sia seque  
Lv 7,10 ’s que sia ab oli untat o mesclat o  sia seque menys de rres, [*] los fills de  
Lv 7,10  de rres, [*] los fills de Ysrael  sia depertit per agual mesura. 11 »Aquesta 
Lv 7,16  senblantment en aquell dia  sia menyada; si alguna cosa romendrà tro  
Lv 7,17  cosa serà atrobada en lo terç dia,  sia cremat a foch. 18 E si algú mengerà en 
Lv 7,19  qui toquarà en nenguna cosa que  sia inmunda no sia menyada, mas sia  
Lv 7,19  en nenguna cosa que sia inmunda no  sia menyada, mas sia cremade a foch, e ço  
Lv 7,19 que sia inmunda no sia menyada, mas  sia cremade a foch, e ço que serà net sia  
Lv 7,19  cremade a foch, e ço que serà net  sia menyat d’ella. 20 E ànima ensutzada  
Lv 8,32  romandrà de la carn e dels pans,  sia cremat a foch. 33 [*] de la porta del  
Lv 8,33  axirets VII dies, entrò al dia que  sia complit lo temps de la vostra  
Lv 9,2  e un ariet en holocaust, e cascú  sia munde e net, e ofer aquels devant  
Lv 10,15 pits e lo sèu qui crema en l’altar  sia ellevat devant Déu, e pertanyen a tu e 
Lv 11,2  tot ço que he escrit per ço que  sia vostra Déu. Aquests són los animals  
Lv 11,32  o en qualque cosa que’s fa obra,  sia tingude en aygua, com serà ensutzade  
Lv 11,35  en caure de sobre, vulles que  sia forn, vulles que sien ferres de III  
Lv 11,35 vulles que sien ferres de III peus,  sia destrovit e seran no nèdeus. 36 E les  
Lv 11,41  tot ço que grepona sobra la terra  sia abominable a vós, e no ho mengerets en 
Lv 12,3  les mèstrues; 3 e en lo dia VIIIè  sia circuncís l’infant. 4 E ella estarà  
Lv 13,2  o nexensa axí com de llepra,  sia aduyt a Aron sacerdot o algú de sos  
Lv 13,7 llepra crexerà e serà vist lleprós,  sia tornat al prevera 8 e condepnar-l’  
Lv 13,19  serà sicatrix blanque o sostsroge,  sia amenat al secerdot, 20 lo qual vege lo 
Lv 13,27  per VII dies; 27 e en lo VIIè dia  sia esguordat, e si la cotna serà  
Lv 13,28  de cremament és, e per amor de açò  sia mundat, cor sicatrichs és de foch. 29  
Lv 13,30  al secerdot ell. 30 E si veu que  sia pregon més avall del cuyr e en ell  
Lv 13,32  VIIè jutge’l, e si veurà que no  sia esclatada e los cabels seran en lur  
Lv 13,49  per llepra serà tinguda e  sia mostrat al secerdot. 50 Lo qual le  
Lv 13,51  per VII dies, 51 e en lo VII dia  sia guordat: si comensarà esclatar la  
Lv 13,52  serà atrobat, 52 e per amor de açò  sia cramada a flama de foch. 53 E si veurà 
Lv 13,53  de foch. 53 E si veurà que ella no  sia esclatada, 54 man que sien llevades, e 
Lv 13,55  axí inmunda és: la sua vestimenta  sia cremada a foch [*]. 56 E si depuys que 
Lv 13,57  primeres taques aparrà la llepra,  sia cremada, 58 e si no hy aparrà, [*]  
Lv 14,7  mundat VII vegades per ço que dret  sia porgat, e puixs llex anar lo pardal  
Lv 14,10  deenes de sèmola en sacrifici, que  sia mesclada ab oli [*]. 11 E com lo  
Lv 14,22  o II polls de coloms, dels quals  sia la un per lo peccat e l’altra en  
Lv 14,35 plaga de llebrozia és vist a mi que  sia en la mia casa.” 36 Lo prevera mana a  
Lv 14,36 serà en aquella, per ço que tota no  sia feta inmunda de la cosa qui en la casa 
Lv 14,45  és inmunda. 45 La qual mantinent  sia destrovida e les sues pedres e la  
Lv 14,45 la fusta e tota la universa pólvora  sia gitada fora de la posada en loch  
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Lv 15,3 de sperma serà no nèdeu. 3 E llavòs  sia jutyat aquest vici cor tengut n’és, e 
Lv 15,12 vaxell de terra que ell hage toquat  sia trenquat, e si és de fust, sia llevat  
Lv 15,12  sia trenquat, e si és de fust,  sia llevat ab aygua. 13 »E si serà sanat  
Lv 15,19 haurà flux de sanch al cap del mes,  sia departida per VII dies. 20 E tothom  
Lv 16,17  de aquells. 17 Nengun homa no  sia en lo santuari [*] per ço que prech si 
Lv 17,5  auciuran en lo camp per ço que  sia santificat Déu devant a le porta del  
Lv 19,5  dels pasífichs al Senyor perquè  sia piadós, 6 aquell dia que serà  
Lv 19,20  ab perticipació de sanch, que  sia esclava, encara que sia nobla enperò  
Lv 19,20  sanch, que sia esclava, encara que  sia nobla enperò ab preu no rehamuda ni  
Lv 19,29  astiga sutze ne ensutza la terra e  sia purificat. 30 »Los meus disaptes  
Lv 19,34  no l’esquarnisquau, 34 mas  sia entra vosaltres †or† de aquí era  
Lv 20,9  e la mara maleyrà, la sanch d’él  sia sobre ell. 10 »Si fornicarà algú la  
Lv 20,11  múyran abdosos; la sanch d’ells  sia sobre ells. 12 »Si algú dormirà ab sa  
Lv 20,12  peccat han comès; la sanch llur  sia sobre ells. 13 »Qui dormirà ab lo  
Lv 20,13 de mort múyran; la sanch d’equells  sia sobra ells. 14 »Qui sobre la muller  
Lv 20,14  lleig peccat ha obrat; tot viu  sia cremat ab elles; no romendrà tan lleig 
Lv 20,16  muyra ab la bístia; la sanch llur  sia sobre ells. 17 »Qui pendrà sa germana, 
Lv 20,27  alepidats; la sanch lur sobre ells  sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix de sert lo  
Lv 22,4  són a mi entrò a tant que  sia guorit. Qui toquarà inmunda sobra cosa 
Lv 22,19  holocaust al Senyor, 19 presentat  sia per vosaltres. Mascla sens màcula serà 
Lv 22,21 màcula la presentarà que acceptable  sia; nenguna màcula no serà en ell. 22 Si  
Lv 22,29  per retra gràcies al Senyor perquè  sia piadós, 30 en aquell dia mengereu  
Lv 22,32 No ensutzeu lo sant nom meu, perquè  sia santificat enmig dels fills de Ysrael. 
Lv 23,11  la guarba devant lo Senyor perquè  sia piadors en vosaltres l’altra dia de  
Lv 24,7  sobre ells perfum molt pur perquè  sia pa en ramenbrament de la oferació del  
Lv 24,16  Senyor, de mort muyra, ab pedres  sia allapidat per tota la moltitut del  
Lv 24,16  la moltitut del poble; vulla que  sia ciutadà o sia pelagrí que blestomerà  
Lv 24,16  del poble; vulla que sia ciutadà o  sia pelagrí que blestomerà lo nom del  
Lv 24,16  Senyor, de mort muyra, ab pedres  sia allapidat. 17 »Qui farirà e matarà  
Lv 24,19  de son proïsma, axí com ha fet axí  sia fet d’ell: 20 trancadura per  
Lv 24,21  qui farirà l’hom, agualment  sia ponit. 22 »E agual juý sia entra  
Lv 24,22  sia ponit. 22 »E agual juý  sia entra vosaltres, vulles que sia  
Lv 24,22 juý sia entra vosaltres, vulles que  sia palagrí o de son proïsma qui haurà  
Lv 27,27  venut a altra tant com se vulla  sia estimat. 28 »Tota cosa que al Senyor  
Lv 27,28 que al Senyor serà santificada, are  sia hom o animal o camp, no’s vendrà ni  
Lv 21,8  e los pans del sacrifici prasenta.  Sia, donchs, sant, que yo sant só [*] qui  
Ex 10,26  degam sacrificar entrò que’l loch  siam pervenguts. 27 E endurahí nostre  
Lv 8,35  les guardes del Senyor [*], e  siats remenbrans axí com a mi és manat. 36 
Lv 11,43  nenguna cosa de aquelles perquè no  siats inmundes, 44 car yo sóm lo Senyor  
Lv 11,44 44 car yo sóm lo Senyor Déu vostro.  Siats sants, cor yo sóm sant. No ensutzets 
Lv 18,24  ab ell, car lleg peccat és. 24 »No  siau potluats ab totes aquestes coses en  
Lv 18,30  qui foren devant vosaltres, e no  siau enpoŀluats en nenguna de aquelles  
Lv 19,2  d’equell e diràs a ells: »Sants  siau, car yo sant só, Senyor Déu vostre: 3 
Lv 19,31  ýdolas res no enserqueu, que no  siau poŀluats. Yo són lo Senyor Déu  
Lv 20,7 de son pobla. 7 »Santificau-vos e  siau sants, car yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 13,28  e per amor de açò sia mundat, cor  sicatrichs és de foch. 29 »Hom o fembra en 
Lv 13,19  19 e en lo loch de l’ulcus serà  sicatrix blanque o sostsroge, sia amenat  
Ex 30,13  darà cascú qui passarà al nom: mig  sicla segons la masura del templa, †sicles 
Ex 30,13  †sicles XX pesses†, mige part del  sicla oferran a nostro Senyor. 14 E tots  
Lv 27,25  del santuari que serà posada, lo  sicla val XX malles. 26 »Los primogènits  
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Ex 21,32 feride per ell, do a son senyor XXX  sicles de argent, e lo bou sia allapidat  
Ex 30,13  sicla segons la masura del templa,  †sicles XX pesses†, mige part del sicla  
Ex 30,23  almesch D cicles, e canella CCL  sicles, e canella qui és dita calami CCL  
Ex 30,23  e canella qui és dita calami CCL  sicles, 24 càssia D sicles en pes del  
Ex 30,24 dita calami CCL sicles, 24 càssia D  sicles en pes del santuari, e oli de  
Lv 5,15 del folch, e qui no ho porà fer, II  sicles segons lo pes del santuari, 16 e de 
Lv 27,3  XX ayns fins als LX ayns, donarà L  sicles de argent a le mesura del santuari; 
Lv 27,5  fins al XXè, lo mascla donarà XX  sicles; la fembra, X. 6 E de un mes fins  
Lv 27,6  al V ayn, per mascla seran dats V  sicles; per la fembra, III. 7 Lo LXè ayn  
Lv 27,7  lo mascla d’equí avant donarà XV  sicles; la fembra X. 8 E si pobra serà e  
Lv 27,16 ordi serà sembrada la terra, per XL  sicles de argent serà venuda. 17 Si  
Lv 27,25  hagut. 25 »Tota estimació dels  sicles del santuari que serà posada, lo  
Ex 30,4  aquells sien meses barras ab què  sie aportat l’altar. 5 E aquelles barres  
Ex 12,4  segons lo nombre de les ànimes que  sien sofacients a menyar l’anyell. 5 E  
Ex 12,11  aquell: los vostres llombres  sien sints, e hajats calzement en vostres  
Ex 12,48 volrà fer Pasque a Déu, primerament  sien circunzisos tots los mascles de  
Ex 15,16  grenesa del teu braç. Senyor, ells  sien fets no movents axí com a pedra,  
Ex 19,11  e llaven lurs vestedures, 11 e  sien aperallats en lo dia terç. E dix a  
Ex 19,22  e aquells qui pugen al Senyor  sien sentificats per ço que ells no sien  
Ex 19,22 sien sentificats per ço que ells no  sien farits. 23 E dix Moysèn a Déu: –No  
Ex 21,28 e morran, sia allapidat lo bou e no  sien menyades les sues carns, e lo senyor  
Ex 25,12  IIII angles de la arca: II sercles  sien en la un lats, e II, en l’altre. 13  
Ex 25,27  seran los sercles de or per un  sien meses barres per ço que puguen portar 
Ex 25,28  portar la taula. 28 E les barres  sien fetes de fust de setim e sien  
Ex 25,28  sien fetes de fust de setim e  sien cubertes d’or per portar la taula.  
Ex 25,38  38 E ses cayelles e sos ensencés  sien d’or net. 39 Totes les eynes  
Ex 25,39 or net. 39 Totes les eynes aquestes  sien en pes de un quintar, tot lo pes del  
Ex 25,39  canelobre; e tots aquests vaxells  sien fets de aur pur. 40 E guarde fes  
Ex 26,18  puguen ajunyir totes, 18 les quals  sien XX en lo llats de migjorn. 19 E faràs 
Ex 26,23  taules, 23 e IIs taules faràs que  sien ajuntes en l’angle del tebernacle †a 
Ex 26,29  contenguen les taules, les quals  sien cubertes de llate de or. 30 E  
Ex 30,4 cascun llats per ço que per aquells  sien meses barras ab què sie aportat l’  
Ex 36,34  altra. 34 E totes aquestes taules  sien daurades, e les colones, argentades,  
Ex 40,9  ab los seus vaxells per ço que  sien santifiquats, 10 e l’altar de l’  
Ex 40,11  les coses consagrades, per ço que  sien sants dels sants. 12 »E acostaràs  
Lv 2,11  que seran ofertes a nostre Senyor  sien meyns de llevat, axí que no hy hage  
Lv 2,12  offarrets e lurs dons, e [*]  sien compostes sobra l’altar en odor de  
Lv 6,27  en les vestedures serà escampada,  sien llevades en lloch sant. 28 E lo  
Lv 9,3 e I vadell e un anyell d’un ayn, e  sien sens màculla en holocaust, 4 lo bou e 
Lv 11,23 aquestes que havem dites, llunyades  sien de vós. 24 »E qui toquarà mortaÿnes  
Lv 11,32  32 »E qui caurà sobre ells que  sien morts serà ensutzat, axí vaxell de  
Lv 11,35  vulles que sia forn, vulles que  sien ferres de III peus, sia destrovit e  
Lv 12,4  ni entra en lo sentuari entrò que  sien complits los dies de la sua porgació. 
Lv 13,54  ella no sia esclatada, 54 man que  sien llevades, e si no’n pot anar, llepra 
Lv 15,11  hom qui toquaran aquests abans que  sien llevats ab les mans, llevarà la sua  
Lv 20,27  de mort muyra e ab pedres  sien alepidats; la sanch lur sobre ells  
Lv 25,44  lo teu Déu. 44 »Esclaus e esclaves  sien a vosaltres de les nasions que entorn 
Lv 26,44  poch no’ls avorriré perquè de tot  sien destroÿts e que fos trenquat lo meu  
Ex 5,9 “Anem, sacrificam al nostro Déu!” 9  Sien obrant e opromuts, e conplèsquan les  
Ex 35,35 son conpanyó, 35 car abdozos han la  siència per ço que fesen la obra brondade  
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Ex 18,19 prin mon consell, e serà Déu ab tu:  sies tu al poble en aquelles coses que  
Ex 22,25  e al mesquí que habita ab tu, no  sies a ell axí com a mordiment, ne no l’  
Ex 32,12 la terra?” Rapòs-sa la tua ira, e  sies aconortat sobra la maleza de ton  
Lv 11,18  17 e musol e òlibe e duch 18 e’l  signe, qui és ocell gran com àguila, e la  
Lv 15,9 vespra. 8 [*] 9 E lo siti en què ha  sigut és inmunde. 10 E qualquequal siurà  
Ex 1,2  ab sa casade hi entraren: 2 Rubem,  Simeon, Lleví, Judàs, 3 Ysachar, Zabulun,  
Ex 6,15  parentats de Rubèn. E los fills de  Simeon foren: Jamuell e Jamín e Aoch e  
Ex 6,15  Aquests són los parentats de  Simeon. 16 E aquests són los fills de  
Ex 16,1  fills de Ysrael en lo desert de  Sin, al qual és entre Helín e Sinaý, en lo 
Ex 17,1  dels fills de Ysrael [*] desert de  Sín per les sues albergades, segons la  
Ex 34,31  axí Aron com los prínceps de les  sinaguogues. E com ell los perlàs, 32  
Ex 16,1  de Sin, al qual és entre Helín e  Sinaý, en lo XV dia del mes aprés que  
Ex 19,1  aquest, vengueren en lo desert de  Sinaý, 2 cor ells mogueren de Rehabidim e  
Ex 19,2  e vengueren tro al desert de  Sinaý, e faheren tendes e posades en  
Ex 19,20  20 E Déu devallà sobre lo munt de  Sinaý, en la sumitat del munt, e apellà  
Ex 19,23  –No porà nengú puyar al munt de  Sinaý, cor tu has a ells testimoniayat e  
Ex 24,16 en la glòria de nostro Senyor sobre  Sinaý. E cobrí ell la nuu per VI dies, e  
Ex 34,2  que puges mantinent en lo munt de  Sinaý. E astaràs ab mi en sobiranesa del  
Ex 34,29 29 E com devallà Moysèn del mont de  Sinaý, tenia abdues les taules del  
Ex 34,32  que havia oït de Déu en lo munt de  Sinaý. 33 E com hach complides ses  
Lv 7,38  Senyor a Moysèn en lo munt de  Sinaý con manà als [*] de Ysrael que  
Lv 7,38 oblacions al Senyor en lo desert de  Sinaý. 8,Tit Capítol VIII 1 E parlà nostre 
Lv 25,1  Senyor a Moysèn en lo mont de  Sinaý dient: 2 –Parla als fills de Ysrael  
Lv 26,45  los fills de Ysrael en lo mont de  Sinaý per la mà de Moysèn. 27,Tit Capítol  
Lv 27,34 e als fills de Ysrael en lo munt de  Sinaý. Expl Ací acaba lo terç libra, de  
Ex 22,1  o’l vendrà, pach per un bou  sinch bous, e IIII ovelles per una ovella. 
Ex 36,10  aquesta matexa masura. 10 E junyí  sinch cortines la una a l’altra, e les  
Ex 14,22 a mur a le destre de aquells e a le  sinestra. 23 E los agipcians perseguien- 
Lv 14,15  l’oli del sister metrà en la sua  sinestra, 16 e benyarà lo seu dit destra  
Lv 14,26  e pozar-n’ha sobra la sua mà  sinestra, 27 e benyar-hi-ha lo seu dit 
Lv 14,29  de l’oli qui és en la sua mà  sinestra git sobra lo cap del purificat a  
Ex 14,29  a ells axí com a mur a destre e a  sinestre. 30 E desliurà nostre Senyor en  
Ex 3,19  de Agipta per ço que us na anets  sinó per mà poderoza. 20 E yo mostraré a  
Ex 20,3  servitut. 3 »No sia a tu altre déu  sinó mi, 4 ne no fasses [*] nenguna  
Ex 22,20  destroït. No deu haver sacrifici  sinó solament Déu. 21 »E no contristaràs  
Lv 11,23  qui solament hagen IIII peus,  sinó aquestes que havem dites, llunyades  
Lv 21,2  en los morts de la sua siutat, 2  sinó solament en los conyunts de sa sanch  
Lv 21,14  ensutzade ne publica no la pendrà,  sinó infanta de son poble. 15 No mescla la 
Ex 34,22  22 »E faràs a tu la festa de  Sinquagesma en les primícies de la seguada 
Ex 18,21  tribuns e senturions e hòmens de  sinquantenes e prínceps de dehenes, 22 los 
Lv 6,5  volia retenir, entreguament, e la  sinquena part més al senyor al qual ha  
Lv 22,14  per ignorància, afagirà-hy la  sinquena part ab aquella cosa que mengerà, 
Lv 27,15  promès la volrà rembra, donarà la  sinquena part de la estima desobre e haurà 
Lv 27,19  havia promès, afagir-hi-ha la  sinquena part de la picúnia estimada e  
Lv 27,27  sua, e anedir-hi-ha la  sinquena part del preu. E si rembra no’l  
Ex 12,11  aquell: los vostres llombres sien  sints, e hajats calzement en vostres peus, 
Lv 16,4  per ço que sel ses verguonyes, e  sinya encare correge de lli e una sàvena  
Ex 1,15  –de les quals la una havia nom  Siporà e l’altra Phuà–, 16 manant a  
Ex 2,21  Moysèn que estaria ab ell. E pres  Siporà filla d’ell per muller, 22 la qual 
Ex 4,25  e volch ell auciura. 25 E tentost  Siporà pres una esquerda de pedra agude e  
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Lv 13,23  23 e si no’s mourà, úlsara és la  siquatriu, e l’home és munda. 24 »Carn e  
Ex 6,12 Farahó? Guorda con yo són ab los no  sircuncisos llavis. 13 Perlà Déu a Moysèn  
Ex 6,30  devant Déu: –Yo són en llavis no  sircuncizos. ¿Com ma oyrà Farahó? 7,Tit  1 
Ex 40,8  e umplir-l’has d’aygua. 8 E  sircundiràs la entrada de la tenda e la  
Ex 12,48  de la terra; e si algú no serà  sircunzís, no manuch d’ell. 49 »Aqueste  
Ex 20,10 fill ne te filla, ni ton serf ne ta  sirventa, ni ton bou ni ton aze, ni ton  
Ex 29,23 untade d’oli, e una basteza de [*]  sistella de l’alís, la qual és posade  
Lv 8,26  e la cama dreta. 26 E pres de la  sistella del pa alís qui era devant nostre 
Ex 16,36  era la Xª part de un ephí, ço és,  sister. Ex 17,Tit Capítol XVIII 1 E moch- 
Ex 29,40  que hage masura IIIIª part de un  sister, e vi temprat atretal masura matexa 
Ex 30,24 del santuari, e oli de olives net I  sister. 25 E configiràs tot açò, e untaràs 
Lv 6,20  sua unció: oferran la Xè part de I  sister de sèmola en sacrifici perdurable;  
Lv 14,12  e oferrà’l per la colpa, e lo  sister de l’oli, e oferran totes les  
Lv 14,15 dreta de aquell, 15 e de l’oli del  sister metrà en la sua sinestra, 16 e  
Lv 14,26  E pendrà lo prevera de l’oli del  sister e pozar-n’ha sobra la sua mà  
Ex 21,33  ab pedres. 33 E si algú cavarà una  sisterna e obrir-la-ha e no la  
Ex 21,34 caurà bou o aze, 34 lo senyor de la  sisterna pach lo preu de la bèstia que hy  
Lv 11,36  no nèdeus. 36 E les fons e les  sisternes e tota cosa on sa ajusten les  
Lv 14,21  mesclada en oli en sacrifici, e II  sistés d’oli 22 e II tortres o II polls  
Lv 15,9  nèdeu tro al vespra. 8 [*] 9 E lo  siti en què ha sigut és inmunde. 10 E  
Ex 18,2  los havia trets de Agipte, 2 pres  Sitporà muller de Moysèn, la qual ell  
Lv 14,8  pot intrar en la albergada, e  siurà defora la sua tenda VII dies; 9 e en 
Lv 15,4  qual dormirà ell, e en la qual ell  siurà, inmunde és. 5 E si algun homa  
Lv 15,6 serà no nèdeu tro al vespra. 6 E ci  siurà allà on ell ha segut, llevarà las  
Lv 15,10  sigut és inmunde. 10 E qualquequal  siurà sobre aquell qui sofer flux de  
Lv 15,21  vespra; 21 e lo lloch on dormirà o  siurà en los dies del departiment seu serà 
Lv 15,23  23 E tot vaxell sobre lo qual ella  siurà, qualquequal lo toch llevarà les  
Lv 15,26  26 e lo loch on dormirà e un  siurà serà ensutzat, 27 e qui toquarà ella 
Ex 26,37  caps d’or, e les colones en què  siuran seran de aram. 27,Tit Capítol  
Lv 21,1  lo sacerdot en los morts de la sua  siutat, 2 sinó solament en los conyunts de 
Lv 26,25  E com haureu acorriment en les  siutats, tramatré pastalència enmig de  
Ex 26,11  la altra ajustar [*]. 11 E faràs L  sivelles de aram, ab les quals se junyiran 
Ex 36,18  sa poguessen ajunyir. 18 E féu L  sivelles d’aram per conguoyir la tenda e  
Ex 10,5  d’ella no aparrà, e menyaran tot  so que és [*] a le padruscade, e rauran  
Ex 18,8  8 comtà Moysèn a son sogre tot  so que Déu havia fet a Farahó, e com havia 
Ex 19,19  lo munt a tots terribble, 19 e lo  so de la botzina anave crexent molt més. E 
Ex 22,13  naffrat per bèstia a mort, aport  so que serà mort e no és tingut de  
Ex 28,35 del ministra per ço que sia oït son  so com entrarà e axirà en lo sentuari  
Ex 35,10  que sia savi venga e fasa  so que nostre Senyor ha manat, 11 ço és a  
Ex 36,38  d’or, e llurs fonaments, ço és,  so en què ells estaven, qui era fiquat en  
Lv 26,36  dels contraris; los spaordirà lo  so de la fulla volant, e axí fogiran com  
Lv 27,33  serà mudat; e si algú lo muderà,  so que mudat serà [*] serà santifiquat al  
Ex 4,10  perlat. E he enpetxade la bocha, e  só tart de bocha e de lengua. 11 E dix Déu 
Ex 29,46  Déu d’ells, 46 e sabran que yo  só lo Senyor Déu d’ells, qui aduguí a  
Ex 29,46  per ço que estigués entre ells. Yo  só lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol  
Lv 19,2  a ells: »Sants siau, car yo sant  só, Senyor Déu vostre: 3 »Cadescú la mara  
Lv 21,8  Sia, donchs, sant, que yo sant  só [*] qui santifique a vosaltres. 9 »La  
Ex 39,17 donacen les cadenes de cascun llats  sobirà de l’hossen, e venguéran tro al  
Ex 24,17 glòria sua quaix foch cremant en la  sobirane part del munt, devant los fills  
Ex 39,21  de blau, 21 e la capulla en la  sobirane part contra lo mig, e havia orla  
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Ex 34,2  munt de Sinaý. E astaràs ab mi en  sobiranesa del munt. 3 E nagú no puig ab  
Ex 1,11 que hy intrassen ells. 11 E matéran  sobra ells mayoral sobra aquesta obra per  
Ex 1,11  11 E matéran sobra ells mayoral  sobra aquesta obra per ço que aflegisen  
Ex 2,3 dins, e posaren-la en la rebegina  sobra la vora del flum. 4 E estech sa  
Ex 2,5  ell. 5 E veus [*] massipes anaven  sobra la riba del flom. E com la infanta  
Ex 3,22  d’or o vestidures, e posarets açò  sobra los fills e les filles vostres, e  
Ex 4,20  muller e sos fills, e posà aquells  sobra un aze, e tornà en Agipta portant la 
Ex 5,8  e al bosch le lenya; 8 e ajustats  sobra ells e no’ls aminvets res del  
Ex 5,15  qui éran de Yraell sobraposats  sobra la obra dels fills de Yraell, e  
Ex 6,8  8 e aportaré a vós a le terra  sobra la qual yo llevé la mia mà per ço  
Ex 7,1  –Vet que yo t’he ordonat senyor  sobra Farahó, e Aron ton frara serà ton  
Ex 7,19 tua mà sobre les aygües de Agipte e  sobra los flums de aquells, e los rius e  
Ex 8,3  e en la tua cambre en ton lit,  sobra la tua carreta, e sobra la casa de  
Ex 8,3 en ton lit, sobra la tua carreta, e  sobra la casa de tos serfs e del teu  
Ex 8,5 sobre los estanys, e aduré granotes  sobra la terra de Agipta.” 6 E stès la mà  
Ex 9,9  plens de sendra [*], 9 [*] polç  sobra tota la terra de Agipte, e serà  
Ex 9,22  los hòmens e sobre les bèstias e  sobra le herba del camp, e en tota la  
Ex 9,23 la terra. Ploch nostre Senyor pedra  sobra la terra de Agipte, 24 e fo  
Ex 9,33 padruscade, axí que no caygué pluge  sobra la terra. 34 E viu Farahó que la  
Ex 10,6 pares de ells, del dia de lur esser  sobra la terra tro al dia aquest.” [*] 7 E 
Ex 10,12 E dix Déu a Moyèn: –Estín la tua mà  sobra la terra de Agipta, a les legostes  
Ex 10,13  13 E estès la sua verga Moysèn  sobra la terra de Agipte, e nostre Senyor  
Ex 10,14  -ce los llegosts, 14 e puyaren  sobra tota la universa terra de Agipte, e  
Ex 10,21  mà vers lo cel, e seran tenebres  sobra tota la terra de Agipte, ten fosques 
Ex 11,5  del primer nat de Farahó, sayent  sobra son citi, entrò al primer nat de la  
Ex 12,13  E vasaré la sanch a vós en senyal  sobra les cases que vós sots aquí, e veuré 
Ex 22,9  aze com en ovella o en vestiments,  sobra qualque cosa que haurà perduda que  
Ex 25,25 aur romendrà de IIII dits d’alt, e  sobra aquella faràs altre corona d’or. 26 
Ex 26,34  »E posaràs la claustra primer dita  sobra la arque [*] 35 [*] e lo candelobre  
Ex 27,21  fora de la claustre que és penyade  sobra lo testament. Inlluminaran ella Aron 
Ex 28,12  d’equells devant nostre Senyor, e  sobra cascuna spatlle per ramenbrance. 13  
Ex 28,22  per los XII trips. 22 E faràs  sobra llo hosen dues cadenes d’or pur que 
Ex 28,25 matexes cadenes de l’estrem donarà  sobra abdós los encastaments en cascun  
Ex 28,26 posaràs en la sumitat de l’hossen,  sobra la ora que apar de l’ephot en la  
Ex 28,27  dos anells d’or e matràs-los  sobra abdues les espatlles desobra que  
Ex 28,28  ab los anells seus ab los anells  sobra los musclos ab fil blau, axí que sia 
Ex 28,29  de Ysrael en lo hossen del juý  sobra son pits com entrarà en lo santuari, 
Ex 28,38  e serà sobraposada a la sàvena 38  sobra lo front de Aron, e portarà les  
Ex 29,6  de l’ephot†, 6 e matràs la sàvena  sobra son cap e la llanda de l’or santa  
Ex 29,6  son cap e la llanda de l’or santa  sobra la sàvena, 7 e gitar-li-has oli  
Ex 29,7  e gitar-li-has oli de untament  sobra son cap, e en aquesta manera  
Ex 29,10 e Aron e sos fills posaran les mans  sobra lo cap de aquell. 11 E deguollaràs  
Ex 29,12  sanch del vadell, e posar-n’has  sobra lo corn de l’altar ab lo teu dit, e 
Ex 29,16  sanch de aquell, e gitar-l’has  sobra l’altar, 17 e puys [*] pendràs sos  
Ex 29,17  sos peus, e pozar-los-has [*]  sobra son cap, 18 e ofarràs tot lo moltó  
Ex 29,18 18 e ofarràs tot lo moltó ab ensens  sobra l’altar. Oferta és a Déu e odor  
Ex 29,19 Déu. 19 »E pendràs lo moltó altra e  sobra lo cap de aquell posaran les mans  
Ex 29,20  sanch de aquell, e posar-n’has  sobra lo tendrum de les orelles [*] de sos 
Ex 29,20 sobre lo polze dret de lurs mans, e  sobra lo polze dret de lurs peus, e lo  
Ex 29,21  pendràs despuix de la sanch qui és  sobra l’altar, e de l’oli de l’  
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Ex 29,21  l’untament, e espergir-la-has  sobra Aron e sobre sos vestiments, e  
Ex 29,22  los royons, e lo grex qui és  sobra ells, e la cuxa dreta, per ço cor és 
Ex 29,35  coses que he manades a tu, faràs  sobra Aron e sos fills. VII dies  
Ex 29,37  37 VII dies perdonaràs  sobra l’altar, e santificaràs aquell, e  
Ex 30,7  ab tu. 7 »E Aron perfumarà ensemps  sobra ell de odor suau, perfumarà per lo  
Ex 30,9  vostres generacions. 9 No posarets  sobra aquell temiama que hage altra  
Ex 30,10 altra tenprament. 10 E pregarà Aron  sobra lo corn de aquell I vegade l’ayn,  
Ex 30,10  és oferta per peccat, e perdonarà  sobra aquell en les vostres generacions.  
Ex 30,16  devant nostre Senyor a perdonar  sobra vostres ànimes. 17 E parlà nostro  
Ex 32,1  del munt, e ajustaren-se tots  sobra Aron e diguéran: –Lleva’t e fes a  
Ex 32,12  -sa la tua ira, e sies aconortat  sobra la maleza de ton pobla. 13 Ramembre  
Ex 32,20  que fon ben manut, e scampà-lo  sobra les aygües e donà les aygües a beura 
Ex 32,21 a tu aquest pobla, que tu aportases  sobra ell ten gran peccat? 22 E ell  
Ex 33,4 e ploraren, e no mès nengú son preu  sobra ell. 5 E dix nostre Senyor a Moysèn: 
Ex 33,16 desobra tots los pobles qui habítan  sobra la terra? 17 E dix nostre Senyor a  
Ex 33,21  ací és lo lloch ab mi, e staràs  sobra la pedra, 22 e com passarà la mia  
Ex 34,7  dels pares en los fills e  sobra fills de fills en la terça e en la  
Ex 34,25  en l’ayn. 25 »No deguollaràs  sobra levat sanch de ton sacrifici, ne no  
Ex 34,33  ses peraules, posà’s cobriment  sobra la sua cara. 34 E com perlava ab  
Ex 36,14  de pèlls de cabres axí per cobrir  sobra lo traginat del tabernaccla, 15 e  
Ex 37,12  entorn, de ampla de IIII dits, e  sobra aquella havia altra corona d’or. 13 
Ex 37,27 d’or tot entorn, e II anells d’or  sobra la corona per cascun llats, per ço  
Ex 38,7  7 e mès les perxes en los anells  sobra lo llats de la ara per portar l’  
Ex 39,7  7 e posà aquelles en los llats  sobra los muscles de l’ephot per  
Ex 39,15  [*], cascú per son nom. 15 E feren  sobra lo hossen cadenes d’or net en  
Ex 39,16  d’or, e posaren II anells d’or  sobra cascun llats de l’hossen, 17 e  
Ex 40,4  tot son arresament, e posaràs  sobra aquella totes aquelles coses que’t  
Ex 40,17  ses colones, 17 e estès la tenda  sobra lo tabernacla, e posà lo cubertor de 
Ex 40,18  en l’arque, e mès les perxes  sobra la arque, e posà la cuberta sobra  
Ex 40,18  sobra la arque, e posà la cuberta  sobra ella. 19 E aportaren la arque del  
Ex 40,25 lo vel de la claustra, 25 e perfumà  sobra ell perfum de bona odor, axí com  
Lv 1,4  a nostre Senyor; 4 e posarà la mà  sobra lo holocaust, desobra lo seu cap, e  
Lv 1,7  de sos menbres, 7 posar-l’han  sobra l’altar del foch ab sos alcles de  
Lv 1,9  en aygua; e posarà açò lo secerdot  sobra l’altar en holocaust, cor açò és  
Lv 1,11  de Aron giten la sanch de aquell  sobra l’altar entorn, 12 e depertesquen  
Lv 1,12 e lo cap e sa fraxura, e pòsan-ho  sobra llenya en guisa que ho crem lo foch; 
Lv 1,13  ab aygua e sacrificar-ho-han  sobra l’altar en holocaust, e açò és molt 
Lv 1,15 lo cuyr, e lléxan decórrer la sanch  sobra l’altar a la part de la ara, 16 e  
Lv 1,17 partirà aquella; e perfumar-n’ha  sobra l’altar ab la llenya qui és sobra  
Lv 1,17  sobra l’altar ab la llenya qui és  sobra lo foch posade. Açò és holocaust e  
Lv 2,2  ensens, e face lo prevera perfum  sobra la ara per ramenbrance, e és perfum  
Lv 2,9  mamorial del sacrifici e ofire’l  sobra l’altar, en odor de suavetat a  
Lv 2,12  e lurs dons, e [*] sien compostes  sobra l’altar en odor de suavitat. 13 »E  
Lv 3,2 devant nostre Senyor, 2 e pos la mà  sobra lo cap del seu sacrifici, e  
Lv 3,5  de dins, 5 de tot açò face perfum  sobra l’altar, posat demunt de les  
Lv 3,8 devant nostre Senyor, 8 posen la mà  sobra llur sacrifici, ço és, en lo cap del 
Lv 3,10  grex que cobre lo ventra, e encara  sobra los llombles e sobra los ronyons tot 
Lv 3,10  e encara sobra los llombles e  sobra los ronyons tot lo grex de dins  
Lv 3,11  los sacerdots e posar-l’han  sobra lo foch, e feran oferta a nostre  
Lv 3,13  a nostra Senyor, 13 pos la sua mà  sobra lo cap de aquella e deguolla en lo  
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Lv 3,15 los II llombles ab lo fetge, qui és  sobra aquells prop de la yllade, e tot lo  
Lv 3,16 sacerdot e cremar-ho-ha en foch  sobra l’altar e fer-n’ha perfum suau  
Lv 3,17  qui pengen los llombles offarrets  sobra l’altar. 4,Tit Capítol IIII 1 E  
Lv 4,10  pasificament, e farà perfum de açò  sobra l’altar dels holocausts. 11 E la  
Lv 4,19  tot lo seu sèu e face’n perfum  sobra l’altar. 20 E face axí de aquest  
Lv 4,24  que sia net, 24 e posa la sua mà  sobra lo cap de aquell, e puys deguoll-  
Lv 4,29  una cabra nèdea, 29 e pos la mà  sobra lo cap de sa oferena la qual és per  
Lv 4,31  pasificables, e perfumar-n’has  sobra l’altar en odor de suavitat al  
Lv 4,33  aportarà sia nàdea, 33 e pos la mà  sobra lo cap de aquella e deguolla-la en 
Lv 4,35  per pasificament, e sia cremat  sobra l’altar en ensens a nostre Senyor,  
Lv 5,12 ne prengua un plen puyn e crem-la  sobra l’altar en ramenbrance de ell qui  
Lv 6,15  e molt ensens, lo qual sia posat  sobra la sèmola, e fasse perfum de aquell  
Lv 8,11  ell, 11 e santificà ells e salpasà  sobra l’altar VII veguades, e untà ell e  
Lv 8,12  per santificar ells. 12 E gità oli  sobra lo cap d’Aron e untà’l e consagrà  
Lv 8,16  d’equell. 16 E lo sèu qui era  sobra les entràmenes e sobre lo fetge e  
Lv 8,22 sacerdots, e posaren les llurs mans  sobra lo cap d’equell Aron e sos fills.  
Lv 8,24  mans e dels peus; lo romanent gità  sobra l’altar entorn. 25 E lo sèu e la  
Lv 8,26  d’oli e una foguace aliza posà  sobra lo sèu e la cama dreta. 27 Tot açò  
Lv 8,30  altar havia scampada, e gità-la  sobra Aron e sobre los vestiments de  
Lv 9,10  qui són per son peccat perfumà  sobra l’altar axí com menà Déu a Moysèn.  
Lv 9,17  sa palma d’ella e féu-na perfum  sobra la ara estés lo holocaust del matí.  
Lv 9,18 sos fills la sanch, la qual escampà  sobra l’altar entorn. 19 E lo sèu [*] e  
Lv 11,20  20 »E totes volataries anant  sobra IIII peus serà abominabla a vós. 21  
Lv 11,21  a vós. 21 E qualquequal anirà  sobra IIII peus [*] haurà llonguesa detràs 
Lv 11,21  llonguesa detràs per què saltarà  sobra terra, 22 [*] axí com és bruguos  
Lv 11,37 seran ensutzades. 37 E si’n cauran  sobra la samensa, no serà ensutzada  
Lv 11,41 al vespra. 41 »E tot ço que grepona  sobra la terra sia abominable a vós, e no  
Lv 14,17  dreta de aquell qui és mundat e  sobra lo polze de la mà e del peu dret, e  
Lv 14,17 lo polze de la mà e del peu dret, e  sobra la sanch qui és scampada per la  
Lv 14,25  e de la sanch de aquell posarà  sobra l’estrem de la orella dreta de  
Lv 14,25  dreta de aquell qui és mundat e  sobra lo polze dret de la mà e del peu. 26 
Lv 14,26  l’oli del sister e pozar-n’ha  sobra la sua mà sinestra, 27 e benyar-hi 
Lv 14,29  qui és en la sua mà sinestra git  sobra lo cap del purificat a perdonar  
Lv 14,50  deguollat la un pardal en un test  sobra aygües vives, 51 en la sanch de  
Lv 16,8  del testimoni, 8 e posarà sorts  sobra cascú: un a Déu e l’altra a cabrit  
Lv 16,22  22 e portar-se-n’ha lo cabrit  sobra lo seu cap totes les llurs  
Lv 16,25  és ofert per peccat serà perfumat  sobra l’altar. 26 »E aquell qui haurà  
Lv 17,6  6 e scampen los sacerdots la sanch  sobra l’altar de Déu a la porta del  
Lv 19,28  ni us reureu la barba, 28 ni  sobra lo mort no us esquisareu la vostra  
Lv 20,13  múyran; la sanch d’equells sia  sobra ells. 14 »Qui sobre la muller pendrà 
Lv 21,11  mort no intrarà en nenguna manera;  sobra lo para de sert seu ni mara no s’  
Lv 22,4 que sia guorit. Qui toquarà inmunda  sobra cosa morta de la qual ix sament axí  
Lv 24,6 dels quals de VI en VI desà e dellà  sobra la taula molt pura devant lo Senyor  
Lv 27,13  qui’l presentarà, afagirà-hy  sobra la estima la quinta part. 14 »L’hom 
Ex 28,37  aquella ab fill blau, e serà  sobraposada a la sàvena 38 sobra lo front  
Ex 5,15  aquells qui éran de Yraell  sobraposats sobra la obra dels fills de  
Ex 17,11 vensia, e com bexave la mà, Amalech  sobrave. 12 E les mans de Moysèn éran  
Ex 2,14  –E qui t’ha fet príncep ne jutge  sobre nós? ¿Donchs, vols-ma tu auciure  
Ex 3,12  de Agipta, tu sacrificaràs a Déu  sobre lo munt aquest. 13 E dix Moysèn al  
Ex 6,26  de Yraell de la terra de Agipta  sobre lurs hosts, 27 e aquests són aquells 
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Ex 7,5  sóm Senyor, qui estendré la mia mà  sobre Agipte e trauré los fills de Ysraell 
Ex 7,19  Prin la verga e stin la tua mà  sobre les aygües de Agipte e sobra los  
Ex 8,5  –Digues a Aron: “Stin la tua mà  sobre los flums, e encare sobre los  
Ex 8,5 la tua mà sobre los flums, e encare  sobre los estanys, e aduré granotes sobra  
Ex 8,6  de Agipta.” 6 E stès la mà Aron  sobre les aygües de Agipte, e puyaren les  
Ex 9,3  tendràs, 3 vet que la mia mà serà  sobre los teus camps, e serà gran  
Ex 9,3 teus camps, e serà gran pastelència  sobre [*] los bous e les ovelles.” 4 E féu 
Ex 9,9  tota la terra de Agipte, e serà  sobre los hòmens e sobre les bèsties de  
Ex 9,9  Agipte, e serà sobre los hòmens e  sobre les bèsties de tota la universa  
Ex 9,14  trematré totes les mies plagues  sobre lo teu cor, e sobre los teus serfs e 
Ex 9,14  mies plagues sobre lo teu cor, e  sobre los teus serfs e sobre lo teu poble, 
Ex 9,14  teu cor, e sobre los teus serfs e  sobre lo teu poble, per ço que sàpies que  
Ex 9,22  tota la universa terra de Agipte,  sobre los hòmens e sobre les bèstias e  
Ex 9,22 terra de Agipte, sobre los hòmens e  sobre les bèstias e sobra le herba del  
Ex 9,23  pedruscade e descuriments de lamps  sobre la terra. Ploch nostre Senyor pedra  
Ex 10,12 de Agipta, a les legostes que pugen  sobre ella, e que mengen tota la herba que 
Ex 12,7  la sanch d’ell, e pozar-n’han  sobre cascuna porta e en los sobrellindàs  
Ex 12,13  aquí, e veuré la sanch, e passaré  sobre vós e no serà a vós plaga per  
Ex 12,23 los egepcians, e com veurà la sanch  sobre lo llindar e’n cascú dels  
Ex 12,27 passat és del Senyor, lo qual passà  sobre les cases dels fills de Ysrael en  
Ex 12,34  la lur pascha lligade ab draps  sobre lurs muscles. 35 E faeren los fills  
Ex 13,16 fills raem.” 16 E serà quaix senyal  sobre te mà, e quax senyal de ramenbrament 
Ex 14,2  e devant aquell castell passarets  sobre le mar. 3 Cor Farahó perlarà sobre  
Ex 14,3  sobre le mar. 3 Cor Farahó perlarà  sobre los fills de Ysrael: “Cor ells són  
Ex 14,5 cor de Faraó e dels serfs de aquell  sobre lo poble, e dix: –Què volen fer, ne  
Ex 14,16  la tua verga, e stin la tua mà  sobre la mar, e depertir-s’ha aquella  
Ex 14,21  21 E com Muysèn estenés la mà  sobre la mar, menà Déu lo vent fort bufant 
Ex 14,26 E dix Déu a Moysèn: –Stin la tua mà  sobre la mar, e retornaran les aygües [*]. 
Ex 14,31  31 e vaheren los agipcians morts  sobre la riba de la mar. E vaeren los  
Ex 15,16  16 espaventament e pahor vench  sobre ells en la grenesa del teu braç.  
Ex 15,26  e observes [*], yo no aportaré  sobre vós la maleza que mis en Agipte. Yo  
Ex 15,27 aygües e LXX palmes, e posaren aquí  sobre les aygües. 16,Tit Capítol XVII 1 E  
Ex 16,3  en la terra de Agipte, on sèyhem  sobre les olles de les carns e menyàvem pa 
Ex 16,14 quaix redona, senblant a saliandre,  sobre la terra. 15 E com ho veren los  
Ex 17,7  aquell loch «Temptament e baralle  sobre los fills de Ysrael». 8 E adonchs  
Ex 17,10  E Moysèn e Aron e Hur puyaren  sobre lo cap del coll. 11 E com Moysèn  
Ex 18,11 conech que gran és lo Senyor nostre  sobre tots los déus [*] de ells. 12 E  
Ex 19,4  egepcians, ne com vos he portats  sobre alles de àguilas, e fiu venir vós a  
Ex 19,11  a ells: –En lo terç dia devellaré  sobre lo munt de Senaý devant tot lo  
Ex 19,16  trons e llamps, e la qualige era  sobre lo munt cobrint aquell. E fo oÿde  
Ex 19,18 fumave per ço devellà nostro Senyor  sobre ell ab foch, e puyave lo fum de  
Ex 19,20  responia a ell. 20 E Déu devallà  sobre lo munt de Sinaý, en la sumitat del  
Ex 20,12  mare per ço que visques llongament  sobre la terra la qual nostro Senyor ton  
Ex 20,24  farets altar de terra e offarrets  sobre aquell holocausts e sacrificis  
Ex 20,25  cor si tu llevaràs tayant  sobre aquell, serà ensutzat. 26 »No pugs  
Ex 21,19  19 si’s llevarà e irà defora  sobre son bestó, serà ignosent aquell qui  
Ex 21,30 sia mort. 30 E si rehemsó serà mesa  sobre ell, sia donade per l’ànima de  
Ex 22,9  sa mà en açò de son companyó 9 e  sobre cosa de culpa, axí en bou com en aze 
Ex 23,18  Senyor ton Déu. 18 »No degollaràs  sobre lo llevat la sanch de mon sacrifici. 
Ex 24,6 un vaxell, e la part romanent buydà  sobre l’altar. 7 E pres lo libre del  
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Ex 24,8  que havia reservade e escampà-la  sobre lo poble e dix: –Aquesta és la sanch 
Ex 24,8  fermà nostro Senyor ab vosaltres  sobre totes aquestes peraules. 9 E pujaren 
Ex 24,11  cel com és sarè. 11 E no mès sa mà  sobre aquells qui de luyn estegueren dels  
Ex 24,16  en la glòria de nostro Senyor  sobre Sinaý. E cobrí ell la nuu per VI  
Ex 25,12  sercles d’or, los quals posaràs  sobre IIII angles de la arca: II sercles  
Ex 25,22 les II ales dels xerobins qui seran  sobre la archa del testament, totes les  
Ex 25,30  [*] de fin or pur. 30 E posaràs  sobre l’altar lo pa de proposició devant  
Ex 25,37  VII llànties e posaràs aquelles  sobre lo canelobre per ço que inllumín  
Ex 25,37  lo canelobre per ço que inllumín  sobre la part de sa cara. 38 E ses  
Ex 26,12 feta una [*] de totes. 12 E açò que  sobre serà en les cortines que cobriran en 
Ex 26,14  de pells roges de moltons, e  sobre aquesta faràs altre cobriment de  
Ex 26,32  hauran los caps daurats, e astaran  sobre IIII colones de argent. 33 E serà  
Ex 27,4  obra de aret d’eram, e faràs  sobre [*] l’arret IIII anells d’aram, 5  
Ex 28,12  en aur [*]. 12 E posar-las-has  sobre les spatlles de l’ephot, pedras de  
Ex 28,14  obre espessa, e daràs les cadenes  sobre los encastaments de les pedres. 15  
Ex 28,25  los encastaments en cascun llats  sobre los musclos que l’ephot rreguorda.  
Ex 28,27  jusane, per ço que puguen junyir  sobre los musclos, 28 e estiguen l’efot  
Ex 28,33  e de porpre e de color vermella  sobre los talabans entorn [*], 34 e  
Ex 29,15  e Aron e sos fills posen lurs mans  sobre lo cap de aquell, 16 e puxes  
Ex 29,20  en la una de cascú, en la dreta, e  sobre lo polze dret de lurs mans, e sobra  
Ex 29,21  e espergir-la-has sobra Aron e  sobre sos vestiments, e desobra sos fills  
Ex 29,24  24 Totes aquestas cosas posaràs  sobre les mans de Aron e de sos fills, e  
Ex 29,36  altar com sacrificaràs a perdonar  sobre ell hòstia o sacrifici, e untaràs  
Ex 34,1  aytals com les primeras e escriu  sobre les taules les peraules que éran  
Ex 34,10  que null temps no fóran vists  sobre la terra ne en negunes gens, per ço  
Ex 34,27  –Scriu a tu aquestes peraules, cor  sobre les peraules aquestes tallaré  
Ex 39,20  Senyor. 20 E féran una guonella  sobre lo ephot, de obra de tixedor mesclat 
Ex 39,22 ço que no s’esquinsàs. 22 E faéran  sobre los talabans del pali magranes de  
Lv 4,4 devant lo Senyor e posarà la sua mà  sobre lo cap de aquell e deguollarà aquell 
Lv 4,15  posen los vells de Ysrael les mans  sobre lo cap de aquell devant lo Senyor, e 
Lv 6,10  vesta guonella e bragues de lli  sobre sa carn, e pendrà les sendres que  
Lv 6,12  net [*]. 12 »E lo foch crem tostem  sobre la ara de l’altar, lo qual  
Lv 7,5 [*], 5 e face’n lo sacerdot perfum  sobre l’altar, car açò és perfum a nostre 
Lv 7,31  31 lo qual ne face del sèu perfum  sobre l’altar, e lo pits serà de Aron e  
Lv 8,14 e Aron e sos fills posaren les mans  sobre lo cap d’equell, 15 e deguollà  
Lv 8,16  sèu qui era sobra les entràmenes e  sobre lo fetge e sobre los ronyons [*]  
Lv 8,16  les entràmenes e sobre lo fetge e  sobre los ronyons [*] pres Muysèn e  
Lv 8,18  18 E ofarí un ariet en holocaust;  sobre lo cap de aquell posaren Aron e sos  
Lv 8,19 aquell e escampà la sanch d’equell  sobre l’altar entorn. 20 E l’ariet  
Lv 8,21  e los peus, e l’ariet tot ensès  sobre l’altar per ço com era holocaust de 
Lv 8,28 de les mans de aquells e perfumà’n  sobre l’altar de l’holocaust per ço cor  
Lv 8,30  ungüent de untadura e la sanch que  sobre l’altar havia scampada, e gità-la 
Lv 8,30  scampada, e gità-la sobra Aron e  sobre los vestiments de aquell e sobre  
Lv 8,30  e sobre los vestiments de aquell e  sobre llurs fills e sobre lurs vestiments. 
Lv 8,30  de aquell e sobre llurs fills e  sobre lurs vestiments. 31 E com hach  
Lv 9,13  ofariren aquell, e posaren-lo  sobre l’altar e cremà a foch, 14 llevats  
Lv 9,20  e la ratela del fetga 20 posaren  sobre los pits; e con foren cremades en l’ 
Lv 9,24  lo holocaust e lo sèu qui era  sobre l’altar. E com lo pobla viu açò,  
Lv 9,24  nostra Senyor e gitaren-se  sobre les cares llurs. 10,Tit Capítol X 1  
Lv 10,6  per ventura no muyrats, per ço que  sobre tota la coŀlació no isqua  
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Lv 10,6 e totes les cases de Yrael ploraran  sobre lo cremament que cremà Déu; 7 mas  
Lv 10,7  e lo oli de la santa unció és  sobre vós. E ells feren tot ço que manà  
Lv 11,27  serà ensutzat. 27 E qui anirà  sobre ses palmes de tots los animals qui  
Lv 11,32  tro al vespra. 32 »E qui caurà  sobre ells que sien morts serà ensutzat,  
Lv 11,35  toquada serà inmunda en caure de  sobre, vulles que sia forn, vulles que  
Lv 11,38  38 E si a algú serà donada aygua  sobre la samence e aprés serà toquada per  
Lv 11,42 en menyar. 42 E qualquequal grepona  sobre lo pits e ha molts peus [*], no’n  
Lv 14,5  dels aucells en un vaxell de terra  sobre aygües vives, 6 e l’altre ocell  
Lv 14,14  de aquell que deu esser mundat, e  sobre lo polze de la mà e del peu de la  
Lv 14,17  oli que romandrà en la mà buydarà  sobre l’estrem de la orella dreta de  
Lv 14,18  qui és scampada per la colpa, 18 e  sobre lo cap de aquell. 19 E preguerà  
Lv 14,20 aquell en l’altar [*], e perdonarà  sobre ell lo prevera e sarà mundat. 21 »E  
Lv 14,29  lo cap del purificat a perdonar  sobre ell devant Déu; 30 e de les tortres  
Lv 15,10  és inmunde. 10 E qualquequal siurà  sobre aquell qui sofer flux de sperma serà 
Lv 15,23  tro al vespra. 23 E tot vaxell  sobre lo qual ella siurà, qualquequal lo  
Lv 16,2  ço que no muyra, cor yo aparaguí  sobre la cuberta e açò se féu en una nuu.  
Lv 16,4  correge de lli e una sàvena de lli  sobre lo cap, cor aquestes són santes  
Lv 16,10  viu devant Déu, e face pregàries  sobre aquell e llex anar aquell en lo  
Lv 16,13  claustra, en la santadat. 13 E pos  sobre lo foch les coses odorans axí que la 
Lv 16,13  de aquells cobra la cuberta que és  sobre lo testament per ço que no muyra. 14 
Lv 16,16  de l’oracla. 16 E perdonarà  sobre lo santuari de totes les inmundícies 
Lv 16,18  tor e del cabrit e gitarà aquella  sobre los corns de aquell, 19 e git-ne  
Lv 16,21  cabrit viu. 21 E posade cascuna mà  sobre lo cap de aquell, confesarà totes  
Lv 16,21  E com haurà feta la pregària  sobre lo cap de aquell, enviar-lo-n’  
Lv 17,11  sanch és, e yo doné aquella a vós  sobre l’altar meu a perdonar sobre  
Lv 17,11 a vós sobre l’altar meu a perdonar  sobre vostres ànimes, cor la sanch [*] en  
Lv 19,17  lo reprèn perquè no hages  sobre aquell peccat. 18 No serques  
Lv 20,5  volrà matar, 5 posaré la mia cara  sobre l’homa aquell e sobre [*]  
Lv 20,5  la mia cara sobre l’homa aquell e  sobre [*] generació, e tellaré aquell e  
Lv 20,9 la mara maleyrà, la sanch d’él sia  sobre ell. 10 »Si fornicarà algú la muller 
Lv 20,11  abdosos; la sanch d’ells sia  sobre ells. 12 »Si algú dormirà ab sa  
Lv 20,12 peccat han comès; la sanch llur sia  sobre ells. 13 »Qui dormirà ab lo mascla  
Lv 20,14  d’equells sia sobra ells. 14 »Qui  sobre la muller pendrà la mara d’ella,  
Lv 20,16  ab la bístia; la sanch llur sia  sobre ells. 17 »Qui pendrà sa germana,  
Lv 20,27 pedres sien alepidats; la sanch lur  sobre ells sia. 21,Tit Capítol XXI 1 Dix  
Lv 21,2  sanch e propinqües, ço és a saber,  sobre pare e mara e fill e filla, germà de 
Lv 21,12 Senyor, car l’oli sant del seu Déu  sobre ell és. Yo sóm lo Senyor. 13 »Lo  
Lv 22,22 aquell al Senyor ni cramareu aquell  sobre la ara del Senyor. 23 »Lo bou i la  
Lv 23,44  Déu vostre. 44 E perlà Moysèn  sobre les festes del Senyor als fills de  
Lv 24,4  tostemps en vostres generacions; 4  sobre canalobre molt net seran posades  
Lv 24,7  lo Senyor los pozaràs, 7 e pozaràs  sobre ells perfum molt pur perquè sia pa  
Lv 24,14  qui hu han oït les sues mans  sobre lo seu cap, e allapiden aquell tot  
Lv 26,25  los vostres peccats, 25 e dresaré  sobre vosaltres espaza vengedora de la mia 
Ex 36,7  7 cor ço que era ofarit bastava e  sobrebundava. 8 E faéran tots los savis da 
Ex 12,7 n’han sobre cascuna porta e en los  sobrellindàs de la porte de la casa d’on  
Ex 5,10  monsonagueres. 10 E axiren los  sobreposats de les obres [*] e diguéran al 
Ex 5,13  la palla del rostoll. 13 E los  sobreposats de les obres los manesaven  
Ex 22,2 ovelles per una ovella. 2 E si serà  sobreprès lo lladre en la case, e pendrà  
Ex 16,23  devets coure, cohets. E açò que us  sobrerà, estoyats-ho entrò a demà. 24 E  
Ex 26,13  colze de la altre part, e ço que  sobrerà de les cortines de llongueza, de  
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Lv 25,37  no donaràs a ell ab uzura, ni  sobresabundàncies de fruyts no rasebràs,  
Ex 2,17  lo bestiar de lur para. 17 E  sobrevengueren los pastors e manasaren-  
Lv 26,5  les messes la venema, e la venema  sobrevindrà al samenter, e mengereu  
Lv 26,10  de les belles, e les coses velles,  sobrevinent les novelles, lensar-les-  
Ex 21,21  mà, digna serà de crim; 21 mas si  sobreviurà I dia o II, no serà tingut a  
Ex 12,4  lo nombre de les ànimes que sien  sofacients a menyar l’anyell. 5 E serà l’ 
Ex 17,12 dejús ell, e ell seya, e Aron e Hur  sofarien les mans, un deçà e altre dellà.  
Ex 10,7  los serfs de Farahó: –Per què  sofarim nós açò? Llexem anar los hòmens  
Lv 26,43 conplaurà a ci en los disaptes seus  sofarint soladat per ells; e pregaran ells 
Ex 18,22  cosa a tu, e los altres ho poran  sofarir. 23 E si tu fas açò, tu complexs  
Lv 15,10  qualquequal siurà sobre aquell qui  sofer flux de sperma serà ensutzat entrò  
Lv 15,33  que han de llur temps e qui  soféran flux de sanch, e dels hòmens qui  
Lv 15,2  Ysrael e diguats a ells: »Homa qui  soferrà flux de sperma serà no nèdeu. 3 E  
Lv 15,25  25 »Ffembra qui per molts dies  soferrà flux de sanch, no en lo temps de  
Ex 3,1  e pexia les ovelles de Ytró son  sogra, sacerdot de Median, e com ell  
Ex 4,18 18 E anà Moysèn e tornà a Ytró, son  sogre, e dix a ell: –Iré are e tornaré a  
Ex 18,1  E com oý Jetró sacerdot de Median,  sogre de Moysèn, tot ço que havia fet  
Ex 18,5  de Farahó.» 5 E vench Jetró,  sogre de Muysèn, ab los fills e ab la  
Ex 18,8 lo tebernacle, 8 comtà Moysèn a son  sogre tot so que Déu havia fet a Farahó, e 
Ex 18,12 déus [*] de ells. 12 E ofarí Jetró,  sogre de Moysèn, holocaust e sacrifici a  
Ex 18,14  tro al vespra. 14 E com Jetró, son  sogre, viu tot ço que ell feya al pobla,  
Ex 18,27  ells. 27 E llexà anar Moysèn son  sogre, e ell anà-se’n en sa terra.  
Ex 6,15  Jamuell e Jamín e Aoch e Jachim e  Soher e Saül, fill de la cananeha. Aquests 
Ex 16,21  a lurs obs, e con se llevave lo  sol, fonie’s. 22 E en lo dia VI collien- 
Ex 17,12  E foren ses mans alsades entrò al  sol sa quolguava. 13 E aflequí Jozuè e  
Ex 18,14  fas al poble? Per què seus tu tot  sol e al poble està devant tu del matí tro 
Ex 22,3  de aquell. 3 Mas si serà axit lo  sol e sdevendrà açò que face homey, ell  
Ex 22,26 de ton proÿsma vestiment, abans del  sol colguant la torna a ell, 27 cor allò  
Ex 33,11  Senyor cara per cara, axí com  sol perlar homa a son amich. E com ell s’ 
Lv 4,31  31 E pendràs tot lo sèu axí com sa  sol pendra los sacrificis pasificables, e  
Lv 4,35  lo sèu e face d’ell axí com se  sol fer del sèu del moltó qui és  
Lv 11,25  vestiments e serà no nèdeu tro al  sol post. 26 »Tot animal que hage ungla  
Lv 13,46  e no nèdeu; e aquest habitarà tot  sol fora de la albergada. 47 »Vesteduras  
Lv 22,7  sua carn ab aygua 7 e serà post lo  sol, llevors és mundat, mengerà de les  
Lv 26,31 que les vostres ciutats ratornen en  soladat, e faré deserts vostres santuaris  
Lv 26,34 disaptes en tots los dies de la sua  soladat, quant sereu 35 en la terra dels  
Lv 26,35  e raposarà en los disaptes de sa  soladat, per tant con no ha reposat en los 
Lv 26,43  a ci en los disaptes seus sofarint  soladat per ells; e pregaran ells per los  
Ex 8,28  al Senyor Déu vostre en lo desert;  solament enperò que no us na anets pus  
Ex 12,9  que sia cruu ni en aygua cuyt, mas  solament rostit al foch; e lo cap e los  
Ex 17,16  «En mon axelsament», dient 16 que  solament la mà de Déu l’havia desliurat,  
Ex 18,18  tues virtuts és aquest negosi, e  solament aquest tu no pories sostanir. 19  
Ex 22,20  No deu haver sacrifici sinó  solament Déu. 21 »E no contristaràs lo  
Ex 22,27  la torna a ell, 27 cor allò  solament és cobriment de la carn de  
Ex 24,2 de Ysrael, e adoraràs de lluyn. 2 E  solament Moysèn s’ecostarà al Senyor, e  
Ex 28,36  la qual entratallaràs la obra del  solament sant de nostra Senyor. 37 E  
Lv 2,12 nostre Senyor. 12 Les premícies tan  solament d’equelles ofertes offarrets e  
Lv 11,23 E qualquequal de les volataries qui  solament hagen IIII peus, sinó aquestes  
Lv 21,2  los morts de la sua siutat, 2 sinó  solament en los conyunts de sa sanch e  
Lv 21,22 pans al seu Déu. 22 Car mengerà tan  solament dels pans qui són en lo santuari, 
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Lv 6,18  axí com per peccat o per colpa. 18  Solament los mascles dels [*] de Aron  
Lv 16,22 totes les llurs iniquitats en terra  solatària, e serà llexat en lo desert. 23  
Ex 27,8  de l’altar per portar ell. 8 No  soldat, mas va e vach de dintre faràs ell, 
Ex 12,16  segon serà encare de gran feste e  solemnial, e’n lo dia VII aquella matexa  
Ex 23,16 no aparràs devant mi buyt. 16 »E la  solempnitat del mes, la primera de te obra 
Lv 1,16 e le plage de orient, en lo loch on  solen gitar les sendres. 17 E no  
Lv 4,12 de la albergade, en lo lloch net on  solen gitar les sendres [*]. 13 »Cor si  
Lv 4,24  e puys deguoll-lo en lo lloch on  solen deguollar devant nostre Senyor los  
Lv 5,3  totes les sutzures que ensutzar  solen e li serà oblidat e puys ho  
Lv 5,10  altra oferrà en holocaust axí com  solen fer, e preguarà per ell lo secerdot  
Lv 6,3  contra aquella en les quals coses  solen peccar los hòmens, 4 totes coses  
Lv 14,13  13 E deguollarà l’enyell là on  solen deguollar la oferta per lo peccat e  
Lv 23,38  38 menys del que presentar  soleu lo dia del disapta, e meyns de  
Lv 22,13 case de son para axí com de poquesa  solia astar, serà provaÿde de les viandes  
Ex 16,5 VI collían-ne dos tans de açò que  solien cullir per sengles dies. 6 E  
Lv 4,33  e deguolla-la en lo loch on  solien deguollar los holocausts del  
Ex 5,13  vostra obra cascun dia, axí com  solíets com hom vos donave la palla! 14 E  
Ex 38,7  l’altar. E aquest altar no era  sòlit, ans era concavat, de taules, e  
Ex 9,26  la regió trenchà la pedruscade, 26  sols que en la terra de Gessen, on éran  
Ex 5,15  –Per què fas açò contra nós, qui  som tos serfs? 16 Palla no és donade a  
Ex 9,27  Senyor és just, e yo e mon poble  som malvats. 28 Pregats nostro Senyor que  
Ex 14,11  havia sapulcres en Agipte? ¿Per ço  som amenats en lo desert, per morir? ¿Per  
Ex 16,7  contre lo Senyor. E nós, ¿qui  som, qui mermurats contre nós? 8 E dix  
Ex 3,4 –Moysèn, Moysèn! E ell respòs: –Ací  sóm! 5 Dix a ell: –No t’acostes ací.  
Ex 3,6  astàs terra santa és. 6 E dix: –Yo  sóm lo Déu de tos pares, Déu de Abram e lo 
Ex 4,10  que no m’hi tremates, car yo no  sóm bell perler, e de aquests III dies yo  
Ex 5,23 has tramès mi? 23 Cor per ço com yo  sóm intrat a Farahó per ço que parlàs en  
Ex 6,2  nostro Senyor a Moysèn dient: –Yo  sóm lo Senyor 3 qui aparaguí a Abram e  
Ex 6,8  yo daré aquella a vós a posayr. Yo  sóm Senyor.” 9 E contà Moysèn totes les  
Ex 6,29  29 E parlà Déu a Moysèn dient: –Yo  sóm lo Senyor. Parle a Farahó, rey de  
Ex 7,5  ço que sàpien los agepcians que yo  sóm Senyor, qui estendré la mia mà sobre  
Ex 7,17  Senyor: En açò entanes que yo  sóm Senyor. Vet que yo fir ab la verga qui 
Ex 8,22  per ço que tu conegues que yo  sóm Senyor enmig de la terra, 23 e posaré  
Ex 10,2  yo he fets en ells, sapiats que yo  sóm lo Senyor Déu vostra. 3 E entraren  
Ex 12,12  los déus de Agipte faré juý. Yo  sóm Senyor. 13 E vasaré la sanch a vós en  
Ex 12,33 -ne fore de la terra dient: «Tots  sóm morts!» 34 E portà-se’n lo poble,  
Ex 14,4 host, e sebran los agipcians que yo  sóm lo Senyor. E faheren-ho axí. 5 E fou 
Ex 15,26 vós la maleza que mis en Agipte. Yo  sóm lo Senyor salvador teu. 27 E vengueren 
Ex 20,5  ells ni’ls colràs, cor yo  sóm lo Senyor ton Déu, fort e gelós, qui  
Ex 22,27  a mi yo oyria aquell, cor yo  sóm misericordiós. 28 »No diràs mal de Déu 
Ex 23,7  sant e lo just no auciuràs, cor yo  sóm contrari dels malvats. 8 No pendràs  
Ex 31,13  per ço que sapiats que yo  sóm Senyor qui santifich a vós. 14 [*] E  
Lv 11,44 perquè no siats inmundes, 44 car yo  sóm lo Senyor Déu vostro. Siats sants, cor 
Lv 11,44  Déu vostro. Siats sants, cor yo  sóm sant. No ensutzets les vostres ànimes  
Lv 11,45  que’s moven en terra, 45 car yo  sóm lo Senyor qui aduguí a vós de terra de 
Lv 11,45 vós en Senyor. Sants serets, cor yo  sóm sant. 46 »Aquesta és la lley dels  
Lv 18,2  fills de Ysrael. Diràs a ells: »Yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 3 Segons usance  
Lv 18,4  guordareu, e per aquells ireu. Yo  sóm Senyor, Déu vostra. 5 »Guordau les  
Lv 18,5 que faent l’hom viurà en elles. Yo  sóm lo Senyor. 6 »Nengun a la proïsma de  
Lv 18,6  amostra la llegeza de ella. Yo  sóm lo Senyor. 7 »La llegeza de ton para  
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Lv 18,21  ni potluyràs lo nom de ton Déu. Yo  sóm lo Senyor. 22 »Ab mascla no’t  
Lv 18,30  en nenguna de aquelles coses. Yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 19,Tit Capítol  
Lv 19,3  »Los meus disaptes guordau. Yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 4 »No us vullau  
Lv 19,4  de fozina no fareu a vosaltres. Yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 5 »Si inmolareu  
Lv 19,10  palegrins los llexaràs cullir. Yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 11 »No fareu  
Lv 19,14  mas tembràs lo Déu teu. Yo  sóm lo Senyor. 15 »No faràs ço que  
Lv 19,16  contra la sanch de ton proïsma. Yo  sóm lo Senyor. 17 »Ne hauràs en oy a ton  
Lv 19,18 lo teu amich axí com a tu matex. Yo  sóm lo Senyor. 19 »Les mies lleys  
Lv 19,25  los poms e fruyts que aporten. Yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 26 »No mengereu  
Lv 19,30  e temeu lo meu santuari. Yo  sóm lo Senyor. 31 »No us declineu als  
Lv 19,32  prom e tem lo Senyor Déu teu. Yo  sóm lo Senyor. 33 »Si habitarà estranger  
Lv 19,34 vosaltres en la terra de Agipta. Yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 35 »No vullau  
Lv 19,36  [*] mesura. 36 [*] agual [*]. Yo  sóm lo Senyor Déu vostre qui us he trets  
Lv 20,7  -vos e siau sants, car yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 8 »E guordau mos 
Lv 20,8  mos manaments e feu aquells. Yo  sóm lo Senyor qui santifique a vosaltres.  
Lv 20,24  terre corrent de llet e de mel. Yo  sóm lo Senyor Déu vostra, qui he saperat a 
Lv 20,26  26 »Sereu sants a mi, car yo  sóm sant. Yo sóm lo Senyor, e he-us  
Lv 20,26  sants a mi, car yo sóm sant. Yo  sóm lo Senyor, e he-us saparats dels  
Lv 21,12  sant del seu Déu sobre ell és. Yo  sóm lo Senyor. 13 »Lo sacerdot prenga per  
Lv 21,15  ab vulguar de la sua gent, car yo  sóm lo Senyor qui santifique a ell. 16  
Lv 21,23 ensutzar no deu lo santuari meu. Yo  sóm lo Senyor qui santifich a ells. 24  
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor. Yo  sóm lo Senyor. 4 »Homa de la sament de  
Lv 22,8  mengerà ni’s poŀluyrà en ells. Yo  sóm lo Senyor. 9 »Guordaran los meus  
Lv 22,9 santuari com l’hauran ensutzat. Yo  sóm lo Senyor qui santifique a vosaltres.  
Lv 22,16 com coses santificades mengeran. Yo  sóm lo Senyor qui santifich a ells. 17  
Lv 22,31  mos manaments e feu aquells. Yo  sóm lo Senyor. 32 No ensutzeu lo sant nom  
Lv 22,32  enmig dels fills de Ysrael. Yo  sóm lo Senyor qui santifique a vosaltres,  
Lv 22,33  perquè fos a vosaltres en Déu. Yo  sóm lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E  
Lv 23,22 palagrins les llexareu aquelles. Yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 23 E parlà lo  
Lv 23,43  traguí de la terra de Agipta. Yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 44 E perlà  
Lv 24,22  proïsma qui haurà peccat, car yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 23 E perlà  
Lv 25,17  e tema cascú son Déu, car yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los meus 
Lv 25,38  de fruyts no rasebràs, 38 car yo  sóm lo Senyor Déu vostre qui us he aduyts  
Lv 26,1 de la tera de Agipta. 26,Tit  1 »Yo  sóm lo Senyor [*]. Capítol XXVI No fareu a 
Lv 26,1 terra perquè adoreu aquella, car yo  sóm lo Senyor Déu vostre. 2 Guordau mos  
Lv 26,2  e hajau tamensa a mon santuari. Jo  sóm lo Senyor. 3 »Si en los meus manements 
Lv 26,13  e vosaltres sereu poble meu. 13 Yo  sóm lo Senyor Déu vostre, qui us he tret  
Lv 26,44  lo meu pacte ab ells, car yo  sóm lo Senyor Déu de ells, 45 e ramenbrar  
Lv 26,45 les gens perquè fos Déu de ells. Yo  sóm lo Senyor Déu. Aquests són los  
Ex 14,27  e aconsaguiren-los les aygües e  somorgolaren-los. 28 E ratornaren les  
Ex 15,10  ha rabblerts e cuberts, e ells són  somorgolats com a plom en les aygües  
Lv 19,26  ab ocells ne observareu los  sompnis, 27 ni en redó no us tolreu los  
Ex 1,9 lo qual no conaxia Josep, 9 e dix a  son pobla: –Veus que lo pobla de Yraell és 
Ex 3,1 gordava e pexia les ovelles de Ytró  son sogra, sacerdot de Median, e com ell  
Ex 3,1  de Median, e com ell amanàs  son bestiar a la ora del desert, ell vench 
Ex 4,14  e veurà tu e alegrar-s’ha en  son cor. 15 Tu parle ab ell e posa la mia  
Ex 4,18  18 E anà Moysèn e tornà a Ytró,  son sogre, e dix a ell: –Iré are e tornaré 
Ex 4,21  devant Farahó. E yo endurahiré  son cor per ço que no lex lo meu poble. 22 
Ex 4,24  [*]. 23 [*]” 24 E com anàs en  son camí e fos l’albergade, correch  
Ex 4,25  pedra agude e tellà lo prepurci de  son fill, e tochà los peus de aquell e  
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Ex 5,5  fets! 5 E adonchs Faraó dix a  son consell: –Molt és lo poble de la  
Ex 7,23 sse’n en la sua casa, e no hy posà  son cor aqueste veguade. 24 E cavaren los 
Ex 8,15  dat li era rapòs; fo agreuyat en  son cor e no oý aquells, axí com havia dit 
Ex 8,29  mosques a Farahó e a sos serfs e a  son poble demà; enperò guorde’t que d’  
Ex 8,31  a Farahó e a sos servidors e a  son poble, axí que no’n fou vista una. 32 
Ex 10,23  dies, 23 enaxí que negú no veyha  son frare ne’s podia moura del loch en  
Ex 11,2  a tot lo poble que parle cascú ab  son amich, e les fembres a lurs veÿnes,  
Ex 11,5  primer nat de Farahó, sayent sobra  son citi, entrò al primer nat de la  
Ex 12,4  no puga haver anyell, prenga ell  son vesí qui és prop la sua casa, segons  
Ex 13,10  en aquesta manera lo fur aquest en  son temps, d’ayn en ayn. 11 »E com te  
Ex 14,31  crahagueren nostre Senyor e Moysèn  son serf. 15,Tit Capítol XVI 1 Adonchs  
Ex 15,1  ha gitat en la mar lo cavall ab  son cavalcador. 2 La mia forteleza e la  
Ex 15,3  és axí com hom combatador, e  son nom és Totpoderós. 4 Car les carretes  
Ex 16,18  segons que n’havia master a  son menyar. 19 E dix Moysèn a ells: –Nengú 
Ex 16,29  ab si mateix, e nengú no ischa de  son loch en lo dia VIIè. 30 [*] 31 E  
Ex 17,13  13 E aflequí Jozuè e Amalech e  son poble en bocha de coltell. 14 E dix  
Ex 18,8  en lo tebernacle, 8 comtà Moysèn a  son sogre tot so que Déu havia fet a  
Ex 18,14 matí tro al vespra. 14 E com Jetró,  son sogre, viu tot ço que ell feya al  
Ex 18,23  aquest poble poràs menar cascú en  son lloch en pau. 24 E com Moysèn oý açò,  
Ex 18,27  ells. 27 E llexà anar Moysèn  son sogre, e ell anà-se’n en sa terra.  
Ex 20,7  Senyor per nèdeu aquell qui pendrà  son nom en va. 8 »Ramenbre’t que  
Ex 20,17  desigeràs la muller de aquell, ne  son servent ne sa serventa, ni son bou ni  
Ex 20,17  ne son servent ne sa serventa, ni  son bou ni son aze, ne res que d’equels  
Ex 20,17  ne sa serventa, ni son bou ni  son aze, ne res que d’equels sia. 18 E  
Ex 21,4 muller isque ab ell ensemps. 4 E si  son senyor darà a ell muller e infanterà  
Ex 21,4  senyor, e ell axirà per cabal ab  son vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo am  
Ex 21,6  e no vull axir franch”, 6 offira  son senyor a ell devant lo jutge, e acost  
Ex 21,8  8 mas si desplaurà en los ulls de  son senyor al qual serà liurade, jaquesqua 
Ex 21,9  si meynspresà aquella. 9 E si  son fill esposarà aquella, segons custuma  
Ex 21,14  aguoytarà acordadement per auciure  son proïsma ab enguan e’l persegueix, de  
Ex 21,15  per ço que muyra. 15 E qui ferrà  son para o se mara, de mort muyra. 16 E  
Ex 21,19 19 si’s llevarà e irà defora sobre  son bestó, serà ignosent aquell qui’l  
Ex 21,20  haurà sostengut. 20 »E qui farrà  son serf o sa serva ab verga e morrà dejús 
Ex 21,26  26 »E com ell ferrà l’ull de  son serf o de sa serva e destrovirà ell,  
Ex 21,27  tret; 27 e si trencarà dent de  son serf o de sa serva, senblantment los  
Ex 21,29  hir o are haurà III dies, e que  son senyor ho sàpia e no’l tendrà lligat  
Ex 21,29  fembra, lo bou sia allapidat; e si  son senyor ho sabia, sia mort. 30 E si  
Ex 21,32 [*] serva serà feride per ell, do a  son senyor XXX sicles de argent, e lo bou  
Ex 21,36  entra si [*]. 36 E si sabia  son senyor que’l bou farís del corn hir o 
Ex 21,36  ha IIIs dies e no guardave aquell  son senyor, sertes ell deu esmanar lo bou, 
Ex 22,5 que pexa aquí, sertes del millor de  son camp o del millor de sa vinya  
Ex 22,7  lo dan. 7 »E si algú comenarà a  son amich moneda o vexella en guorda e li  
Ex 22,8 e jurerà que no mès sa mà en açò de  son companyó 9 e sobre cosa de culpa, axí  
Ex 22,9  dirà lo jutge esmenarà dos tans a  son conpanyó. 10 »E si algú comenerà a son 
Ex 22,10  conpanyó. 10 »E si algú comenerà a  son proïsma aze o bou o ovella e tota  
Ex 22,11  ell no estès la mà en la cosa de  son proïsma, e lo Senyor Déu rehebrà lo  
Ex 22,12  lo dan deu esser restituÿt a  son senyor. 13 E si serà menyat per  
Ex 22,14  algú menllaverà bèstia nenguna de  son proïsma e serà dibilitade e morrà, e  
Ex 22,14  e serà dibilitade e morrà, e  son senyor no hy serà present, sertes  
Ex 22,15  15 mas si serà fet en prasència de  son senyor, no deu esser restituÿde,  
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Ex 23,5 veuràs aze de ton amich jaent dejús  son càrrech, no trespasaràs oltre, mas  
Ex 23,10 anys sembraràs te terra e ajustaràs  son esplet, 11 e en lo VII ayn [*]  
Ex 25,32  de aur net. 32 VI canes axiran de  son llats, III de la un llats e III de l’ 
Ex 28,29  Ysrael en lo hossen del juý sobra  son pits com entrarà en lo santuari, en  
Ex 28,35  del ministra per ço que sia oït  son so com entrarà e axirà en lo sentuari  
Ex 29,6  ephot†, 6 e matràs la sàvena sobra  son cap e la llanda de l’or santa sobra  
Ex 29,7  -li-has oli de untament sobra  son cap, e en aquesta manera consagraràs  
Ex 29,17 peus, e pozar-los-has [*] sobra  son cap, 18 e ofarràs tot lo moltó ab  
Ex 30,33  d’ell a estrayn, serà tellat de  son pobla.” 34 E dix nostra Senyor a  
Ex 31,14  la ànima de aquell d’enmig de  son pobla. 15 VI dies farets vostra obra,  
Ex 32,11  11 E pregà Moysèn nostre Senyor  son Déu dient: –Per què, Senyor, se  
Ex 32,27  de Ysrael: “L’homa posa coltell a  son llats, e anats e tornats de la una  
Ex 33,4 aquesta, e ploraren, e no mès nengú  son preu sobra ell. 5 E dix nostre Senyor  
Ex 33,7  lo mont de Horep. 7 E Moysèn pres  son tabernacla e tes-lo defora la  
Ex 33,8  pobla e astava cascú a la porta de  son pavelló, e raguordaven [*] Moysèn  
Ex 33,11 per cara, axí com sol perlar homa a  son amich. E com ell s’entornave a le  
Ex 33,11 E com ell s’entornave a le posade,  son ministre Jozuè, fill de Nun, infant,  
Ex 35,11 a saber, lo tebernacla e sa tenda e  son cubertor e ses clàvies e ses estaques  
Ex 35,34  Achisamech, del trip de Dan, serà  son conpanyó, 35 car abdozos han la  
Ex 37,26  26 E cobrí aquell tot de aur net,  son terrat e ses parets tot entorn e sos  
Ex 38,30 ab tots los vaxells que pertanyen a  son ús, 31 [*] ab les estaques de la cort  
Ex 39,3  cosir ab les primes colós sots  son regiment, 4 e II orlles ensemps  
Ex 39,14 dels fills de Ysrael [*], cascú per  son nom. 15 E feren sobra lo hossen  
Ex 40,4  aquí la taula e arrezaràs tot  son arresament, e posaràs sobra aquella  
Lv 1,10  Senyor. 10 »E si de les ovelles és  son sacrifici, e de moltons e de cabres,  
Lv 4,3  delinquir lo pobbla, offerrà per  son peccat I vadell que sia net al Senyor. 
Lv 4,6  del testimoni, 6 e benyarà  son dit en aquella sanch e salpuscar-n’ha 
Lv 4,14  nostre Senyor, 14 e puys entendrà  son peccat, ofira un vadell per lo peccat. 
Lv 4,17  del testimoni, 17 e bany-hi  son dit e salpusch-ne VII veguades  
Lv 4,23 per ignorància, 23 e aprés conexerà  son peccat, ofira sacrifici a nostre  
Lv 4,28  que se’n llex 28 e que conegua  son peccat, ofira una cabra nèdea, 29 e  
Lv 4,35  Senyor, e prech per aquell e per  son peccat, e llurs peccats li seran  
Lv 5,6  e orerà per ell lo sacerdot e per  son peccat. 7 »En altra manera, si no porà 
Lv 5,11  perdonat a ell. 11 »E si no basta  son poder que ofira II tortres o dos polls 
Lv 5,11  o dos polls de coloms, ofira per  son peccat la Xª part d’un ephí, ço és,  
Lv 5,15  santificades peccarà, ofira per  son peccat un moltó net del folch, e qui  
Lv 6,2  peccarà [*] encontre Déu negarà a  son proïsma alguna comanda que li serà  
Lv 7,20  que és oferta al Senyor, perirà de  son pobla. 21 »E qui toquerà la sutzura de 
Lv 7,29  al Senyor, ofira ensemps  son sacrifici [*]. 30 Tenent en la sua mà  
Lv 8,11  e tots sos vaxells e lo pitxell e  son bací per santificar ells. 12 E gità  
Lv 8,15  E pres Moysèn la sanch e benyà  son dit e tenyí los corns de l’altar  
Lv 8,17 e perfumà’n l’ara. 17 E lo cors e  son cuyr e sa carn e sa femta cremà en  
Lv 9,9  sos fills, en lo qual ell benyà  son dit, e toquà’n lo corn de l’altar, e 
Lv 9,10  e la part del fetge qui són per  son peccat perfumà sobra l’altar axí com  
Lv 9,16  lo holocaust e féu-lo per  son dret. 17 E sacrificà-li preentalla e 
Lv 11,14  e cornea 14 e milà e voltor segons  son genus, 15 e tot corp negra e tot ocell 
Lv 11,16  16 esturçs [*] e sperver segons  son genus, 17 e musol e òlibe e duch 18 e  
Lv 11,22  22 [*] axí com és bruguos segons  son genus [*]. 23 E qualquequal de les  
Lv 12,8  mascla o fembra. 8 E si no serà  son poder que pugua ofarir un anyell,  
Lv 13,28 llepra és; 28 e si starà blanqua en  son lloch, no asats clara, de cremament  
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Lv 13,34  dia veurà que la plaga estiga en  son lloch ne no serà pus pregona que la  
Lv 14,32  qui no pot haver totes coses en  son abundament. 33 E perlà Déu a Moysèn e  
Lv 15,19  al vespra. 19 »E fembra qui de  son temps haurà flux de sanch al cap del  
Lv 16,14  de la sanch del tor e bany-hi  son dit e git-na VII vegades devant Déu  
Lv 16,24  E com serà axit, aporterà e oferrà  son holocaust e del poble, pregarà axí per 
Lv 16,26  lo cabrit llevarà sos vestiments e  son cors en aygua, e axí entrarà en la  
Lv 16,32  servesqua axí com a secerdot per  son para; e aporterà vestedura de lli e  
Lv 17,4  sanch, e axí perirà d’enmig de  son pobla. 5 E per amor de açò deven  
Lv 17,9  Déu, l’homa aquell serà tellat de  son pobla. 10 »Homa o qualsevulla de la  
Lv 17,10  de aquell e escamparé aquella de  son pobla, 11 cor l’ànima de la carn en  
Lv 18,17  no la descobriràs; la filla de  son fill ni la filla de sa filla no  
Lv 18,29  aquestes coses perirà d’enmig de  son pobla. 30 »Guordau los meus manaments. 
Lv 19,3  Déu vostre: 3 »Cadescú la mara e  son para tema. »Los meus disaptes guordau. 
Lv 19,8 perirà la ànima aquella d’enmig de  son poble. 9 »Com segareu los blats de la  
Lv 19,11  furt. No mantireu ni desseba nengú  son proïsma. 12 No perjuraràs en lo meu  
Lv 20,5  fornicassen ab Maloch d’enmig de  son pobbla. 6 »L’ànima qui’s declinarà  
Lv 20,6  e mataré aquella d’enmig de  son pobla. 7 »Santificau-vos e siau  
Lv 20,9  a vosaltres. 9 »Qui maleyrà  son para e sa mara, de mort morrà. Qui lo  
Lv 20,10 e adulteri haurà comès ab muller de  son proïsma, de mort muyra, axí l’hom com 
Lv 20,11  e descobrirà la verguonya de  son para, de mort múyran abdosos; la sanch 
Lv 20,17 17 »Qui pendrà sa germana, filla de  son para o filla de sa mara, e veurà la  
Lv 20,17  e ella mirerà la verguonya de  son germà, cosa llega han feta e horribla; 
Lv 20,18  seran morts amendozos d’enmig de  son pobla. 19 »La llegesa de ta tia de  
Lv 20,20 20 »Qui participarà ab la muller de  son para o ab la muller de son oncla e  
Lv 20,20  de son para o ab la muller de  son oncla e haurà descubert la sua  
Lv 20,21 morran. 21 »Qui pendrà la muller de  son germà farà cosa no deguda, car la  
Lv 20,21 cosa no deguda, car la verguonya de  son frara ha descuberta; sensa fills  
Lv 21,7  muller, ni aquella [*] és de  son marit, car santificat és al Déu seu 8  
Lv 21,9  acta e haurà mal trectat lo nom de  son Déu, ab flames serà cremada. 10 »Lo  
Lv 21,14  no la pendrà, sinó infanta de  son poble. 15 No mescla la generació de  
Lv 21,15 poble. 15 No mescla la generació de  son llinatge ab vulguar de la sua gent,  
Lv 22,13  fills, tornada serà a le case de  son para axí com de poquesa solia astar,  
Lv 22,13  serà provaÿde de les viandes de  son para. Nengú astranger no ha llibertat  
Lv 22,16  no sostenguen la malvestat de  son peccat com coses santificades  
Lv 23,4  santes, les quals fer deveu en  son temps: 5 »Lo primer mes, en lo XIIII  
Lv 23,30  obra farà, deliré aquella de  son poble; 31 per què res de obra no fareu 
Lv 24,15  qui maleyrà lo seu Déu, porterà  son peccat, 16 e qui blestomarà lo nom de  
Lv 24,19  alguna farida o naffra a nengú de  son proïsma, axí com ha fet axí sia fet d’ 
Lv 24,22  vulles que sia palagrí o de  son proïsma qui haurà peccat, car yo sóm  
Lv 25,17  vostres proïsmes, e tema cascú  son Déu, car yo sóm lo Senyor Déu vostre.  
Lv 25,31  no serà, en lo gibileu ratornarà a  son senyor. 32 »Les cases dels llivítichs  
Lv 25,47  vendrà’s ton frara o a’lgú de  son llinatge, 48 aprés de la venda sa pot  
Lv 25,49  de sos frares lo reembrà, 49 o  son oncla de part de para o de part de  
Lv 25,49  part de para o de part de mara, e  son cozí acostat de parentiu; e si ell se  
Lv 26,3  donaré a vosaltres pluge en  son temps, 4 e la terra engenrarà son  
Lv 26,4  son temps, 4 e la terra engenrarà  son brotament, e de fruyts los arbres  
Ex 1,1  1,Tit Capítol primer 1 Aquests  són los noms dels fills de Yraell qui  
Ex 1,19  –Les fembres hebrees no  són axí con les egepcianes, cor elles  
Ex 3,9 aquells los quals per los agipcians  són aflagits. 10 Donchs, vina, e trametré  
Ex 3,11  11 E dix Moysèn al Senyor: –Qui  són yo, que vage a Farahó e que git los  
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Ex 3,14  a ells? 14 Dix Déu a Moysèn: –Yo  són qui són. E dix: –Axí diràs a ells  
Ex 3,14  14 Dix Déu a Moysèn: –Yo són qui  són. E dix: –Axí diràs a ells fills de  
Ex 3,16  a vós, e viu totes les coses que  són sdevengudes a vós en Agipta, 17 e dixí 
Ex 3,20  an totes les mies maravelles qui  són fahedores enmig d’ells, e aprés açò  
Ex 4,18 frares en Egipte, e veuré si encare  són vius. Al qual dix Ytró: –Vé en pau. 19 
Ex 4,19  aquells qui quarien la tua ànima  són morts. 20 E pres Muysèn sa muller e  
Ex 5,16  és manade a ffer, e los teus serfs  són batuts, e injustament fan contra lo  
Ex 6,5  los quals los egipcians opremen, e  són estat ramenbrant de la mia covinensa.  
Ex 6,6  açò dich als ffills de Yraell: “Yo  són lo Senyor qui trauré vós del  
Ex 6,7  vostro Senyor, e sabrets bé que yo  són Senyor vostre e Déu vostra, qui  
Ex 6,12  com ma oirà Farahó? Guorda con yo  són ab los no sircuncisos llavis. 13 Perlà 
Ex 6,14  de Yraell de Agipta. 14 E aquests  són los prínceps de les casades per  
Ex 6,15  e Ffallí e Esrom [*]. 15 Aquests  són los parentats de Rubèn. E los fills de 
Ex 6,15  Saül, fill de la cananeha. Aquests  són los parentats de Simeon. 16 E aquests  
Ex 6,16  parentats de Simeon. 16 E aquests  són los fills de Lleví per lurs  
Ex 6,24  Eser e Halcanà e Abisab. E aquests  són los parentats de Cariatiarim. 25 E  
Ex 6,25  qual parí a ell Fineàs. E aquests  són prínceps de les companyes dels llevins 
Ex 6,27  sobre lurs hosts, 27 e aquests  són aquells qui parlaren a Farahó rey de  
Ex 6,30 tu. 30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo  són en llavis no sircuncizos. ¿Com ma oyrà 
Ex 7,18  en sanch, 18 e los pexos qui  són dins lo flum morran; seran conpodrides 
Ex 10,2  E de totes aquelles coses que  són entravengudes en Agipte, e los meus  
Ex 10,26 una ungla, ni de aquelles coses qui  són nesseçàries a servir al Senyor Déu  
Ex 11,10  aquests devant Farahó, axí com  són escrits, e nostre Senyor endurahí lo  
Ex 12,16  entre vós, acceptats aquells qui  són diputats a’perellar de menyar. 17 E  
Ex 13,2 hòmens com de les bèsties, cor meus  són tots. 3 E dix Moysèn al poble:  
Ex 13,12 a nostro Senyor, e tots aquells qui  són primer nats en les tues ovelles, en  
Ex 14,3  los fills de Ysrael: “Cor ells  són torbats en la terra, al desert los han 
Ex 15,4  tots los alets prínceps de aquell  són negats en la mar Roya, 5 [*] e ells  
Ex 15,8  8 e en l’esperyt de la tua furor  són ajustades les aygües. La ona decorrech 
Ex 15,10  los ha rabblerts e cuberts, e ells  són somorgolats com a plom en les aygües  
Ex 15,14  14 E los pobles puyaren e  són aÿrats, los habitadors de Philestim  
Ex 16,12 sedollats de pans, e sabrets que yo  són lo Senyor Déu vostre.” 13 E fon fet  
Ex 19,6  sacerdotal e gent sante.” Aquestes  són les paraules que perlaràs als fills de 
Ex 20,2  les paraules aquestes e dix: 2 –Yo  són lo Senyor Déu teu qui’t traguí de  
Ex 20,11  de tes portes, 11 cor VI dies  són en los quals féu Déu lo cel e la terra 
Ex 20,11  e la mar e totes les coses que hy  són, e reposà en lo VII dia, e per amor de 
Ex 21,1  21,Tit Capítol XXII 1 »Aquests  són los juýs que proposaràs als fills de  
Ex 25,3  pendràs aquelles. 3 E aquestes  són les coses que pendrà: dinés, aur e  
Ex 25,35 sots les II astes en III lochs, que  són ensemps VI, qui ixen de una asta del  
Ex 26,24  e les IIs taules qui en los anglas  són posadores per aytal matexa juntura  
Ex 27,17  d’argent, e lurs pilars, que  són axí con a fonaments, seran d’eram. 18 
Ex 28,4  aministren a mi. 4 »E aquests  són los vestiments que faran: hosen e  
Ex 28,24  24 [*] les junyiràs als anells qui  són en los màrgens d’equell, 25 e  
Ex 29,28  als fills de Ysrael, cor promícies  són e comensaments de sacrificis  
Ex 29,32  Aron e sos fills, e los pans qui  són en lo canestell en lo vestiari del  
Ex 29,33  no’n manyaran de ço, car sans  són. 34 E si romendran de les carns  
Ex 29,34 no’n dèvan manyar, cor santificats  són. 35 »Totes les coses que he manades a  
Ex 30,34  –Prin tu coses odorans, axí com  són stacte e ònicha e càlbenum de bona  
Ex 32,4  fonadís. E ells digueren: –Aquests  són los teus déus, de Ysrael, qui’t  
Ex 32,8  de terra de Agipta, 8 e tost se  són pertits de la via que mostrist a ells, 
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Ex 32,8  li sacrificat, e han dit: “Aquests  són los déus teus, de Ysrael, qui t’han  
Ex 34,10  del Senyor terribbla de les quals  són fahedor. 11 »Observa tot ço que vuy he 
Ex 34,12 terra no feces amistances, cor ells  són a tu en roÿna, 13 mas destroviràs  
Ex 35,1  de Ysrael e dix a ells: –Aquestes  són les coses que mane nostro Senyor que  
Ex 38,21  entorn foren de aram. 21 E aquests  són los instruments del tabernaccla del  
Ex 38,21  del testimoni, que nombrats  són segons lo manement de Moysèn en les  
Ex 39,32 tenda e ab totes ses eynes, axí com  són corbayons, e les taules e ses barres e 
Ex 40,4 aquella totes aquelles coses que’t  són manades. E lo canalobra astarà ab les  
Lv 1,8  debans conponides, 8 e los [*] que  són tallats seran demunt ordonats, enperò  
Lv 5,15  e’n error en aquelles coses qui  són del Senyor santificades peccarà, ofira 
Lv 8,31  de consagració menyats, los quals  són posats en lo canestell, axí com manà a 
Lv 9,10 los ronyons e la part del fetge qui  són per son peccat perfumà sobra l’altar  
Lv 10,14 tues ab tu; a ells e als fills teus  són raposades de les oferenes saludables  
Lv 11,2  per ço que sia vostra Déu. Aquests  són los animals que menyarets de tots los  
Lv 11,8  no toquets, cor no nèdees  són a vós. 9 »Aquestes [*] que’s nodrexen 
Lv 11,9  [*] que’s nodrexen en aygües e  són llegudes a vós: tots aquells qui han  
Lv 11,12  han ales ne asquata en les aygües  són abominables a vós. 13 »E aquestes són  
Lv 11,13  abominables a vós. 13 »E aquestes  són de les aves que no devets menyar,  
Lv 11,13  que no devets menyar, esquivadores  són a vós: àguila e falquó e cornea 14 e  
Lv 11,28 al vespra, cor totes aquestes coses  són inmundes a vós. 29 »E totes aquestes  
Lv 11,31  e cocodillus; 31 tots aquests  són no nèdeus, e qui toquarà la morteÿna  
Lv 11,31  qui toquarà la morteÿna de aquells  són no nèdeus tro al vespra. 32 »E qui  
Lv 11,39 algun animal és mort de aquells qui  són lleguts a vós menyar, qui llur  
Lv 13,20  la carn altra [*] e los pèls si  són tornats en blanquor, e si axí és,  
Lv 14,4  per si II pardals vius los quals  són lleguts de menyar, e fust de sedra,  
Lv 14,44  hi serà ratornada e per les parets  són escampades màcules, la llepra és  
Lv 15,32  malícia de flux de sperma, e qui  són ensutzats per jaure ab fembra, 33 e de 
Lv 16,4  de lli sobre lo cap, cor aquestes  són santes vestedures les quals dèvan eser 
Lv 17,7 de totes les coses [*] ab les quals  són fornicades. Açò serà fur perdurabla en 
Lv 18,17  verguonyes, car carn de aquella  són, e aytal participació és de  
Lv 18,24  totes aquestes coses en les quals  són ensutzades totes les gens  
Lv 19,28  no fareu a vosaltres. Yo  són lo Senyor. 29 »No abandons la tua  
Lv 19,31 enserqueu, que no siau poŀluats. Yo  són lo Senyor Déu vostre. 32 »Devant lo  
Lv 19,37  los juýs, e feu tots aquells. Yo  són lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E parlà 
Lv 20,13  cadescú ha fet coses que no  són de parlar: de mort múyran; la sanch d’ 
Lv 21,22  mengerà tan solament dels pans qui  són en lo santuari, 23 axí dementra és la  
Lv 22,2  ’s guarden de aquelles coses qui  són santificades dels fills de Ysrael, e  
Lv 22,2  a mi que ells presenten. Yo  són lo Senyor. 3 »Digues a ells e aquells  
Lv 22,3 en aquelles coses que santifiquades  són e que prasenten los fills de Ysrael al 
Lv 22,4 de aquelles coses que santifiquades  són a mi entrò a tant que sia guorit. Qui  
Lv 22,6  de les coses qui santifiquades  són; e com haurà llevat la sua carn ab  
Lv 22,12  de les coses que santificades  són no mangerà ni tanpoch de les promeyes; 
Lv 22,30  cosa en lo matí del dia vinent. Yo  són lo Senyor. 31 »Guordau mos manaments e 
Lv 23,2  de Ysrael. Diràs a ells: »Aquestes  són les festes del Senyor les quals  
Lv 23,4 les habitacions vostres. 4 Aquestes  són, donques, les festes del Senyor  
Lv 23,37  no fareu en ell. 37 »Aquestes  són les festes del Senyor les quals  
Lv 25,8  sert a tu VII setenes d’ayns, qui  són XLVIIIIº anys, 9 e sonareu lo corn lo  
Lv 25,32  dels llivítichs que en la ciutat  són, tostemps se poden raembra. 33 Si  
Lv 25,33  llevítichs en llochs de possecions  són entre los fills de Ysrael, 34 e les  
Lv 25,42  de sos pares, 42 car mos esclaus  són, yo’ls he tret de la terra de Agipta, 
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Lv 25,44 les nasions que entorn de vosaltres  són 45 e dels estrangers qui van  
Lv 25,55  axirà ab sos fills. 55 »Car meus  són tots los fills de Ysrael, los quals he 
Lv 26,15  que no façau les coses que manades  són per mi, e anullareu lo meu pacta, 16  
Lv 26,40  e de sos mals, ab los quals se  són capgirats e llunyats de mi e han  
Lv 26,45 ells. Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests  són los manaments e juýs e lleys les quals 
Lv 27,18 picúnia segons los ayns que restats  són al compte fins al jubileu, e serà  
Lv 27,30 dels fruyts dels arbres, del Senyor  són e a ell són santifiquats. 31 E si algú 
Lv 27,30 dels arbres, del Senyor són e a ell  són santifiquats. 31 E si algú volrà  
Lv 27,34  Senyor e no serà ramut. 34 Aquests  són los manaments que ha manat lo Senyor a 
Ex 8,12  apellà Moysèn nostre Senyor per lo  sonament de les granotes que havia dit a  
Ex 19,13  bèstia, no viurà. Mas comensaren a  sonar la butzina, llavors puyen al munt.  
Lv 23,24  disapte a vosaltres racordable;  sonareu ab trompes e serà nomanat sant. 25 
Lv 25,9 d’ayns, qui són XLVIIIIº anys, 9 e  sonareu lo corn lo setèn mes en lo Xèn dia 
Ex 18,7  ab ella. 7 Lo qual axí de casa, e  soplegà e besà-lo e saludaren-se ab  
Ex 20,5  terra dejús [*]. 5 »No adoraràs ni  soplicaràs ells ni’ls colràs, cor yo sóm  
Ex 30,36  pendràs e ratornar-ho-has en  soptil pélvora, e posaràs aquella devant  
Ex 6,23  muller Elizabe filla de Eminadap,  sor de Anasaon, la qual parí a ell Nadap e 
Ex 15,20  enmig de la mar. 20 E pres Mariam,  sor de Aron, lo temboret en la mà, e  
Ex 4,11  de l’homa, o qui ha fabregat lo  sort o lo mut, o qui ha ratut lo veura al  
Lv 16,9  ’n Aron aquell qui serà axit en  sort a Déu per peccat, 10 e l’altre  
Lv 19,14  tu fins al matí. 14 No maleyràs lo  sort ni posaràs, devant lo sech,  
Lv 16,8  del testimoni, 8 e posarà  sorts sobra cascú: un a Déu e l’altra a  
Lv 16,9  trematrà» a Zazell; 9 e les quals  sorts axiren a Déu, e oferrà’n Aron  
Lv 16,16  és posat entra aquels enmig de les  sorts de les habitacions de aquells. 17  
Ex 1,6  en Agipta. 6 E morí Josep e tots  sos fraras e tota la generació de aquells. 
Ex 2,11 aprés que fon crescut Moysèn, axí a  sos frares e viu lur aflicció. E havia un  
Ex 2,11  un homa agepcià qui batia un de  sos frares, qui era hebreu, 12 e guordà  
Ex 4,20 morts. 20 E pres Muysèn sa muller e  sos fills, e posà aquells sobra un aze, e  
Ex 5,21  ordonament devant Farahó e devant  sos serfs, cor vós havets mès coltell en  
Ex 7,20  del flum devant Farahó e devant  sos serfs. Mantinent tornaren en sanch, 21 
Ex 8,24  males en la casa de Farahó e de  sos serfs, e en tota la terra de Agipta, e 
Ex 8,29 que tolgue les mosques a Farahó e a  sos serfs e a son poble demà; enperò  
Ex 8,31  e tolch les mosques a Farahó e a  sos servidors e a son poble, axí que no’n 
Ex 9,20 la peraule de nostre Senyor, menà a  sos serfs que fecen dezar lurs serfs e lus 
Ex 10,1  cor yo he enduraït lo seu cor e de  sos serfs per ço que yo face aquests  
Ex 11,3  de Agipte devant Farahó e devant  sos serfs e devant tot lo poble. 4 E dix:  
Ex 12,30  E llevà’s Farahó de nits, e tots  sos serfs e tots aquells de Agipte, e fou  
Ex 21,4  fills o filles, la muller e  sos infans seran del senyor, e ell axirà  
Ex 21,10 servesque a le masipa ses núpcies e  sos vestiments, e no li nech lo preu de sa 
Ex 25,29  ses escudelles e ses culleras e  sos mortés e sos boxs [*] de fin or pur.  
Ex 25,29  e ses culleras e sos mortés e  sos boxs [*] de fin or pur. 30 E posaràs  
Ex 25,31  net batadís, e feràs del canelobra  sos peus e sa cana e ses branques e sos  
Ex 25,31 sos peus e sa cana e ses branques e  sos poms e ses flos de aur net. 32 VI  
Ex 25,38  de sa cara. 38 E ses cayelles e  sos ensencés sien d’or net. 39 Totes les  
Ex 27,3  3 E faràs [*] ses lloces [*] e  sos mortés e ses ascudelles, e sos  
Ex 27,3  e sos mortés e ses ascudelles, e  sos telladors e ses giradores e sos  
Ex 27,3  e sos telladors e ses giradores e  sos ensencés, e totes ses eynes d’eram. 4 
Ex 27,21 testament. Inlluminaran ella Aron e  sos fills, axí que crem de vespres tro al  
Ex 28,1 1 »E tu acoste’t ton frara Aron ab  sos fills, d’enmig dels fills de Ysrael,  
Ex 28,4  sants a Aron, ton frare, e a  sos fills, per ço que servèsquan a mi axí  
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Ex 28,38  los fills de Ysrael en tots  sos dons e’n totes ses ofertes. E serà la 
Ex 28,41  vestedures a Aron ton frara e a  sos fills ab ell, e a tots consagraràs les 
Ex 28,43  cuxes. 43 E usaran aquells Aron e  sos fills con intraran en lo tabernacla  
Ex 29,4 e los moltons. 4 Presentaràs Aron e  sos fills a la porta del tabernacla del  
Ex 29,8  ell. 8 E acostar-t’has a  sos fills de aquell, e aportar-los-has 
Ex 29,9  e senyiràs bragués 9 a Aron e a  sos fills, e posaràs a ells capells, e  
Ex 29,10  tabernacla del testament, e Aron e  sos fills posaran les mans sobra lo cap de 
Ex 29,15  la un dels moltons, e Aron e  sos fills posen lurs mans sobre lo cap de  
Ex 29,17  l’altar, 17 e puys [*] pendràs  sos peus, e pozar-los-has [*] sobra  
Ex 29,19  de aquell posaran les mans Aron e  sos fills, 20 e puys daguollarets lo  
Ex 29,20  lo tendrum de les orelles [*] de  sos fills, en la una de cascú, en la  
Ex 29,21  -la-has sobra Aron e sobre  sos vestiments, e desobra sos fills e  
Ex 29,21  e sobre sos vestiments, e desobra  sos fills e desobra lurs vestiments, e  
Ex 29,24 posaràs sobre les mans de Aron e de  sos fills, e santificaràs aquelles alsant  
Ex 29,28  28 ab la qual és santificat Aron e  sos fills, e açò caurà en part a Aron e a  
Ex 29,28  e açò caurà en part a Aron e a  sos fills en dret de setgla als fills de  
Ex 29,30  e per aquella serà custitució de  sos fills qui entraran en lo tabernacla  
Ex 29,32  sant, 32 les quals menyaran Aron e  sos fills, e los pans qui són en lo  
Ex 29,35 he manades a tu, faràs sobra Aron e  sos fills. VII dies consegreràs les mans  
Ex 29,44  testament ab l’altar, e a Aron ab  sos fills per ço que servèsquan a mi axí  
Ex 30,19  19 e llevar-se-n’ha Aron e  sos fills les mans e los peus 20 con  
Ex 30,30  santificat. 30 E untaràs Aron e  sos fills, e santificaràs aquells en  
Ex 31,10  en lo ministre Aron sacerdot e  sos fills per ço que servèsquan en lur  
Ex 35,11  e ses barres, e ses colones e  sos pilars, 12 e sa arque e ses perxes e  
Ex 35,17  de la cort, e ses colones e  sos pilars, e lo cubertor del pilar del  
Ex 35,19  a Aron, al primer, e lo drap de  sos fills a servir a mi axí com a  
Ex 37,23 23 E féu atressí VII llànties [*] e  sos ensensés d’or net. 24 E pasava lo  
Ex 37,26  terrat e ses parets tot entorn e  sos corns. 27 E féu axí una corona d’or  
Ex 38,15 colzes de llonch, ab III colones ab  sos fonaments. 16 Atrecí totes les tendes  
Ex 39,25 guonelles de obra texida a Aron e a  sos fills, de lli tortís, 26 e corones ab  
Ex 39,32 taules e ses barres e ses colones e  sos pilars, 33 e ses cubertes dels cuyrs  
Ex 39,39 cortines de la cort e ses colones e  sos pilars, 40 e lo cubertor de la cort e  
Ex 39,41  en la santadat per Aron e per  sos fills. 42 Cor tot ço que manà nostre  
Ex 40,12  del tabernacla del testimoni e  sos fills, e com seran llevats ab aygua,  
Ex 40,16  Moysèn lo tabernacla, e adobà  sos pilars, e mès ses posts, e †donà† ses  
Ex 40,29  29 E llavaren-se Moysèn e Aron e  sos fills ses mans e sos peus 30 com  
Ex 40,29  e Aron e sos fills ses mans e  sos peus 30 com intraren dejús lo traginat 
Lv 1,6  serà escorxat e serà eslomblat de  sos menbres, 7 posar-l’han sobra l’  
Lv 1,7 -l’han sobra l’altar del foch ab  sos alcles de llenya debans conponides, 8  
Lv 2,3  del sacrifici serà de Aron e de  sos fills, e serà sant dels sants de les  
Lv 2,10 romandrà de allò, serà de Aron e de  sos fills, sants dels sants de les ofertes 
Lv 5,4  colpa. 4 »Ànima qui jurarà e mourà  sos lavis a mantir o a mal o a bé, e en  
Lv 6,9  a Moysèn dient: 9 –Mana a Aron e a  sos fills: »Aquesta és la lley de lo  
Lv 6,16 romanent de la sèmola manuch Aron e  sos fills meyns de llevat, e mengen-la  
Lv 6,20  –Aquesta és la oferta de Aron e de  sos fills la qual dèvan ofarir al Senyor  
Lv 6,25  Moysèn dient: 25 –Parla a Aron e a  sos fills: Aquesta és la ley de la oferta  
Lv 7,35  »E aquesta és la unció de Aron e a  sos fills dels sacrificis del Senyor en lo 
Lv 8,2  a Moysèn dient: 2 –Prin Aron ab  sos fills e ab llurs vestedures e ab l’  
Lv 8,6  fer. 6 E mantinent ofarí Aron e  sos fills e llevà ells ab aygua, 7 e vestí 
Lv 8,11  VII veguades, e untà ell e tots  sos vaxells e lo pitxell e son bací per  
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Lv 8,14  un vadell per peccat, e Aron e  sos fills posaren les mans sobre lo cap d’ 
Lv 8,18  lo cap de aquell posaren Aron e  sos fills les mans. 19 E deguollà aquell e 
Lv 8,22  mans sobra lo cap d’equell Aron e  sos fills. 23 E com l’hach deguollat  
Lv 8,27  Tot açò ensemps lliurà a Aron e a  sos fills. Los quals com ho haguessen  
Lv 8,31  manà a mi lo Senyor dient: “Aron e  sos fills menyaran ells.” 32 E açò que  
Lv 9,1  lo VIII dia apellà Moysèn Aron e  sos fills e los fills de sos fills e tots  
Lv 9,1  Aron e sos fills e los fills de  sos fills e tots los mejors nats de Yrael, 
Lv 9,9  9 la sanch del qual li presentaren  sos fills, en lo qual ell benyà son dit, e 
Lv 9,12  lo holocaust de sacrifici, e  sos fills aportaren-li la sanch d’  
Lv 9,18 pobla, e ofariren e aportaren a ell  sos fills la sanch, la qual escampà sobra  
Lv 13,2 sia aduyt a Aron sacerdot o algú de  sos fills. 3 Lo qual com veurà la llepra  
Lv 16,24  en lloch sant, e aporteran-li  sos vestiments. E com serà axit, aporterà  
Lv 16,26 haurà llexat anar lo cabrit llevarà  sos vestiments e son cors en aygua, e axí  
Lv 17,2 a Moysèn dient: 2 –Parla a Aron e a  sos fills e a tots los fills de Ysrael e  
Lv 21,10  10 »Lo sacerdot mayor entre  sos frares, lo qual ab l’oli sant és  
Lv 22,18  Moysèn dient: 18 –Parla a Aron e a  sos fills e a tots los fills de Ysrael.  
Lv 23,29  aflegida en aquest dia, perhirà de  sos pobles, 30 e aquella qui nenguna obra  
Lv 24,9  a tostemps, 9 e seran de Aron e de  sos fills perquè’ls mengen en lloch sant, 
Lv 25,41  envers tu, 41 e aprés n’exirà ab  sos fills e tornerà a le sua generació e  
Lv 25,41  a le sua generació e posseció de  sos pares, 42 car mos esclaus són, yo’ls  
Lv 25,48  sa pot raembra; qualsevulla de  sos frares lo reembrà, 49 o son oncla de  
Lv 25,54 raembra, en l’ayn jubileu axirà ab  sos fills. 55 »Car meus són tots los fills 
Lv 26,35  35 en la terra dels hosts; farà  sos disaptes e raposarà en los disaptes de 
Lv 26,37  -los 37 e decauran cascú desobre  sos frares axí com fogint a batalles.  
Lv 26,39  en lurs malvestats en la terra de  sos anemichs, e per los peccats de lurs  
Lv 26,40 ·s peniden de llurs malvestats e de  sos mals, ab los quals se són capgirats e  
Ex 2,23  de temps, morí lo rey de Egipta. E  sospiraren los fills de Yraell per raó del 
Ex 18,18  e solament aquest tu no pories  sostanir. 19 Per la qual cosa, ojes la mia 
Ex 18,23  de Déu, e los seus manements poràs  sostanir, e tot aquest poble poràs menar  
Lv 16,5  llevades com seran portades. 5 »E  sostendrà Aron devant tota la multitud  
Lv 24,20 o naffra com haurà donada, aytal la  sostendrà e de açò serà destret. 21 »Qui  
Ex 23,1  cans. 23,Tit Capítol XXIIII 1 »No  sostendràs veu de monsonaguer, ne junyes  
Lv 22,16  al Senyor, 16 que per ventura no  sostenguen la malvestat de son peccat com  
Ex 21,19  dels metges com del dan que haurà  sostengut. 20 »E qui farrà son serf o sa  
Lv 13,19 de l’ulcus serà sicatrix blanque o  sostsroge, sia amenat al secerdot, 20 lo  
Ex 38,5  [*] de aram [*]; 5 e féu a la  sotana part de la ara IIII anells [*] per  
Ex 10,3  “¿Entrò a quant no vols esser  sotmès a mi? Llexa anar mon poble per ço  
Ex 11,8 dient: “Ix tu e tot lo poble qui és  sotmès a mi”. E aprés açò axireu. 9 E axí  
Lv 22,9  los meus manaments que no’s  sotmeten a peccat perquè no múyran en lo  
Lv 20,16  bístia matau. 16 »La fembra qui’s  sotmetrà a qualsevol bèstia, ansemps muyra 
Ex 12,13  en senyal sobra les cases que vós  sots aquí, e veuré la sanch, e passaré  
Ex 12,39  ne pans alizos, los quals cogueren  sots sendre, cor no’s poch levar, car  
Ex 13,3  -vos aquest dia en lo qual  sots axits de Agipte, de case de servitut, 
Ex 17,14  Yo deliré la memòria de Amalech  sots lo cell. 15 Edificà Moysèn altar, e  
Ex 24,10  10 e veren lo Senyor de Ysrael, e  sots lo peu de aquell quax obra de pedres  
Ex 25,27  matexa taula, per segles peus; 27  sots la corona seran los sercles de or per 
Ex 25,35 haurà en ells poms e flos, 35 e [*]  sots les II astes en III lochs, que són  
Ex 27,5  d’aram, 5 e posar-la-has  sots la ara de l’altar, e serà la ret  
Ex 30,4  d’or entorn 4 e dos anells d’or  sots lo sercla per cascun llats per ço que 
Ex 37,21 lliris en cascú, 21 e les flos éran  sots los canons per III lochs, que fan  
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Ex 39,3 poguessen cosir ab les primes colós  sots son regiment, 4 e II orlles ensemps  
Ex 40,24 ordonà. 24 E posà l’altar de l’or  sots lo traginat del testimoni, devant lo  
Lv 13,48 lli que llebrós haurà, 48 en stam o  sots regiment de aquell o serta pell [*],  
Lv 13,59  de lli e de astam e de totes coses  sots pel, com se deguen mundar o  
Lv 22,27  serà engendrade, per VII dies serà  sots la mamella de la mara llur, e al  
Lv 25,24 què tota la regió de vostre poceció  sots pacta de restetuhació serà venuda. 25 
Lv 27,2  haurà atorgat a Déu la sua ànima,  sots estima donarà lo preu: 3 Si serà  
Lv 27,32  bous e de ovelles e de cabra que  sots la verga de pastor passen, tot quant  
Lv 13,26  aquella serà espècia de llepra  sotsescura, per què lo prevera tengua  
Lv 13,39  que la blanquor pendrà en color  sotsescura, sàpia que no és llepra mas  
Lv 18,23  enllegiràs ab ella. La dona no’s  sotsmetrà a dengun animal ni’s mesclarà  
Lv 27,23  serà santificat al Senyor, 23  sotstraurà lo sacerdot segons lo nombre  
Ex 2,18  para lur, ell los dix: –Per què us  sou cuytades axí de venir a mi? 19 E elles 
Ex 5,4  de Agipta: –Per què Moysèn e Aron  sou curosos del poble e de lurs obres?  
Lv 19,34  axí com a vosaltres mateys, car  sou astats estrangers vosaltres en la  
Lv 20,22  la terra no us vomite en la qual  sou entradors e deveu habitar. 23 No  
Lv 25,23  forestés e conrehadós meus  sou, 24 per què tota la regió de vostre  
Lv 26,36  en les ragions dels contraris; los  spaordirà lo so de la fulla volant, e axí  
Ex 39,18 cadenes d’or, e devallaven per les  spatles avall, e junyían-se en lo ephot, 
Ex 28,12  nostre Senyor, e sobra cascuna  spatlle per ramenbrance. 13 E faràs  
Ex 28,7  obra brodade, 7 de abdues les  spatlles juyens d’amdosos los estremps,  
Ex 28,12  12 E posar-las-has sobre les  spatlles de l’ephot, pedras de  
Ex 24,17  d’enmig de la nuu. 17 Era la  spècia de nostre Senyor e de la glòria sua 
Lv 20,27  27 »Hom o dona en los quals ha  sperit de divinació, de mort muyra e ab  
Lv 15,2  a ells: »Homa qui soferrà flux de  sperma serà no nèdeu. 3 E llavòs sia  
Lv 15,10  sobre aquell qui sofer flux de  sperma serà ensutzat entrò al vespra; e  
Lv 15,32  aquells qui han malícia de flux de  sperma, e qui són ensutzats per jaure ab  
Lv 11,16  de sa senblance, 16 esturçs [*] e  sperver segons son genus, 17 e musol e  
Lv 23,40 e brots del palmer, e rams de arbre  spes de fulla, e sàlzer del torrent, e  
Ex 13,4  4 Vuy axirets ab mes nou de la  spiga, 5 e us metrà nostre Senyor en la  
Ex 34,18 mané a tu en lo temps del mes de la  spiga, cor en aquell temps del mes de la  
Ex 34,18  cor en aquell temps del mes de la  spiga axist de terra de Agipta. 19 »Tot ço 
Lv 19,9  no segueràs fins a le terra ni les  spigues romanens no colliràs, 10 ni en le  
Lv 23,10 messes, portareu los monolls de les  spigues promeyes de les vostres messes al  
Lv 23,22  les saguareu fins a terra, ni les  spigues romanents no les cullireu; als  
Ex 38,8  lo pitxer e lo bací de aram dels  spills de les fembres qui estiguessen a le 
Ex 28,3  de cor, los quals yo he umplit de  spirit de saviesa, que facen vestadures a  
Ex 7,23  23 E tornà-ce’n e intrà- sse’n en la sua casa, e no hy posà son  
Ex 12,27  cases desliurants.” E encorbà- sse lo poble e adorà. 28 E axiren los  
Ex 15,11 com a plom en les aygües grans. 11  Ssenyor, ¿qual dels forts és senblant a  
Ex 18,13 nostre Senyor. 13 E’n l’altra dia  sseya Moysèn per ço que jutyàs lo poble, e 
Ex 18,20 coses que pertanyen a Déu [*], 20 e  stablex hòmens que ensenyen lo manement de 
Ex 30,34 –Prin tu coses odorans, axí com són  stacte e ònicha e càlbenum de bona odor, e 
Lv 13,48  o de lli que llebrós haurà, 48 en  stam o sots regiment de aquell o serta  
Ex 37,9  en la sumitat de la claustra, 9  stanent lurs ales a amunt cobrín ab lurs  
Ex 26,15  de bochs. 15 »E faràs les taules  stants devant lo tebernacla de fust de  
Ex 39,40  40 e lo cubertor de la cort e ses  staques e ses cordes, e totes les eynes  
Ex 9,11  11 E no poguéran los encantadós  star devant Moysèn per raó de la verola  
Lv 13,28  serà esclatada, llepra és; 28 e si  starà blanqua en son lloch, no asats  
Ex 33,21  dix: –Vet ací és lo lloch ab mi, e  staràs sobra la pedra, 22 e com passarà la 
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Ex 17,6 la qual farist lo flum e vé. 6 E yo  staré devant, aquí e demont la pedra de  
Lv 8,35  sacrifici. 35 De dia e de nit e  starets en lo tabernaccla observans les  
Ex 14,20  una colona de nuu [*]; 20 e  stech entre la posade dels fills de Ysrael 
Ex 40,28  havia manat. 28 E mès lo pitxell;  stech ple d’aygua en lo tabernacla del  
Ex 4,4  Moysèn devant ella. 4 E dix Déu:  –Sten la tua mà e pren-la per la coha. E 
Lv 13,37  ell inmunda; 37 e si la plaga  sterà plana e los cabels negres, porà hom  
Ex 7,15  al matí, e axiràs a les aygües e  steràs encontre ell a la riba del flum, e  
Ex 8,6  sobra la terra de Agipta.” 6 E  stès la mà Aron sobre les aygües de  
Ex 8,17  de Agipta.” 17 E féu-ho axí, cor  stès Aron se mà tenent la sua verga, e  
Ex 9,23  e en tota la terra de Egipte. 23 E  stès Moysèn la vergua vers lo cel, e  
Ex 10,22  ten fosques que a palpar [*]. 22 E  stès Moysèn [*] vers lo cel, e foren fetas 
Ex 26,9  V, enaxí que la VI sia doblegade e  stiga en lo treginat de la tende, en lo  
Lv 6,6  e do aquell al sacerdot segons la  stimació de la mesura del peccat. 7 E  
Ex 7,19  –Digues Aron: Prin la verga e  stin la tua mà sobre les aygües de Agipte  
Ex 14,16  16 e tu lleva la tua verga, e  stin la tua mà sobre la mar, e depertir- 
Ex 8,5 E dix Déu a Moysèn: –Digues a Aron:  “Stin la tua mà sobre los flums, e encare  
Ex 8,16  –Parla a Aron e digues-li:  “Stin la tua mà e percut la polç de la  
Ex 9,22  lurs camps. 22 E dix Déu a Moysèn:  –Stin la tua mà devers lo cel per ço que  
Ex 14,26  contre nós. 26 E dix Déu a Moysèn:  –Stin la tua mà sobre la mar, e retornaran 
Ex 28,17  primera sarà de pedres sardis e de  stopacis e de marachdes; 18 la sagona serà 
Ex 2,22  dient: «Paragrí fuy en terra  stranya.» E puys hach-ne un altra, lo  
Ex 4,15  e yo saré en la tua bocha e en la  sua, e mostraré a vosaltres què devets  
Ex 6,1 mà poderosa gitaré ells de la terra  sua. 2 E parlà nostro Senyor a Moysèn  
Ex 6,11  los fills de Yraell de la terra  sua. 12 E respòs Moysèn devant nostre  
Ex 7,2  los fills [*] axir de la terra  sua. 3 E yo endurayré lo seu cor, e  
Ex 7,23  -ce’n e intrà-sse’n en la  sua casa, e no hy posà son cor aqueste  
Ex 8,17  axí, cor stès Aron se mà tenent la  sua verga, e ferí la polç de la terra, e  
Ex 10,13  a le pedruscade. 13 E estès la  sua verga Moysèn sobra la terra de Agipte, 
Ex 11,3 argent, 3 cor nostro Senyor darà la  sua gràcia al pobla devant los egepcians.  
Ex 11,10  axir lo poble de Ysrael de tota la  sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 E dix Déu  
Ex 12,4  prenga ell son vesí qui és prop la  sua casa, segons lo nombre de les ànimes  
Ex 12,22 vós no ischa fora de la porta de la  sua case entrò al matí, 23 car Déu pessarà 
Ex 14,4  glorificat en Farahó e’n tota la  sua host, e sebran los agipcians que yo  
Ex 14,17  glorificat en Farahó, e en tota la  sua host, e en les sues carretes, e en los 
Ex 15,4  les carretes de Farahó e tota la  sua host [*] en mar, e tots los alets  
Ex 16,31  senblant a saliandre, blanch, e la  sua sabor quax semblant a crespells ab  
Ex 22,15  si serà llogade per preu a le  sua obra. 16 »Si algú forcerà verja abans  
Ex 23,21  t’apella. 21 Guarde ell e ou la  sua veu, e no’t vulles contendra ab ell,  
Ex 24,17  de nostre Senyor e de la glòria  sua quaix foch cremant en la sobirane part 
Ex 25,9 los vaxells, farets axí aquell a le  sua cultura. 10 »Arque de fust de setim  
Ex 28,8  axí que tornen a un. 8 E la  sua textura e tota la sua obra serà  
Ex 28,8  a un. 8 E la sua textura e tota la  sua obra serà veyrada d’aur e de blau e  
Ex 28,43  de setgla serà a Aron e a la  sua sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol  
Ex 31,17  la terra, e en lo VIIº sessà de la  sua obra.” 18 E donà nostro Senyor en lo  
Ex 34,29  e no sabia que resplendent fos la  sua cara per ço cor en companyia havia  
Ex 34,33  posà’s cobriment sobra la  sua cara. 34 E com perlava ab nostre  
Ex 38,31  ab les estaques de la cort e de la  sua intrada. 39,Tit Capítol XL 1 E de or,  
Lv 2,1  a nostre Senyor, sèmola serà la  sua oferta, e git demunt ella oli, e posa  
Lv 3,13  aquella a nostra Senyor, 13 pos la  sua mà sobra lo cap de aquella e deguolla  
Lv 4,4  devant lo Senyor e posarà la  sua mà sobre lo cap de aquell e deguollarà 
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Lv 4,24  cabres que sia net, 24 e posa la  sua mà sobra lo cap de aquell, e puys  
Lv 5,1  si no ho denunciarà portarà la  sua iniquitat. 2 Ànima qui toquarà alguna  
Lv 5,2  altra reptília, e serà oblidade la  sua inmundícia, mala és e deu esser  
Lv 5,17  entendrà la cosa del peccat per la  sua iniquitat, 18 ofira un moltó net del  
Lv 6,20  ofarir al Senyor en lo dia de la  sua unció: oferran la Xè part de I sister  
Lv 7,30  son sacrifici [*]. 30 Tenent en la  sua mà lo sèu e’n l’altra lo pits,  
Lv 8,29  l’ariet de la consagració en part  sua, axí com havia manat a ell lo Senyor.  
Lv 11,28  manera de morteÿna, llevarà la  sua vestimenta e serà no nèdeu tro al  
Lv 11,40  algú o qui la portarà, llau la  sua vestedura e serà inmunda entrò al  
Lv 12,4  4 E ella estarà en la sanch de la  sua purificació per XXXIII dies, e no toch 
Lv 12,4  que sien complits los dies de la  sua porgació. 5 »E si serà fembra, serà no 
Lv 12,5  estarà LXVI dies en la sanch de la  sua purificació. 6 »E com seran complits  
Lv 12,6  com seran complits los dies de la  sua porgació, per fill o per filla,  
Lv 12,7 mundada del decorriment de la sanch  sua. Aquesta és la lley de les parteres,  
Lv 13,6  ronya és, e sí llevarà l’home la  sua vestimenta, cor nèdeu és. 7 »E si  
Lv 13,13 que la llepra li cobre tota la carn  sua, jutyar-l’ha per llepra nèdea per  
Lv 13,55  és, e si no és axí inmunda és: la  sua vestimenta sia cremada a foch [*]. 56  
Lv 14,8  camp. 8 »E com l’homa llevarà la  sua vestimenta, rague’s tots los pèls del 
Lv 14,8  en la albergada, e siurà defora la  sua tenda VII dies; 9 e en lo dia VIIè  
Lv 14,15  e de l’oli del sister metrà en la  sua sinestra, 16 e benyarà lo seu dit  
Lv 14,26 del sister e pozar-n’ha sobra la  sua mà sinestra, 27 e benyar-hi-ha lo  
Lv 14,28  de aquell e lo polze dret de la  sua mà e del peu atrecí en lo lloch de la  
Lv 14,29  lo romanent de l’oli qui és en la  sua mà sinestra git sobra lo cap del  
Lv 14,31 la colpa, altra en holocaust, ab la  sua presentalla. 32 »Açò és lo sacrifici  
Lv 14,36  totes les universes coses de la  sua casa abans que ell entra en aquella e  
Lv 14,47 en aquella o hy menyarà, llevarà la  sua vestimenta. 48 »E com lo prevera  
Lv 15,7  la carn de aquell llevarà la  sua vestimenta, e ell, llevat en aygua,  
Lv 15,10  alguna cosa de aquelles llevarà la  sua vestamenta, e ell, levat en aygua,  
Lv 15,11  llevats ab les mans, llevarà la  sua vestimenta, e llevats ab aygua, seran  
Lv 15,13  nombrarà aprés VII dies de la  sua mundació, e llevades totes les sues  
Lv 15,15  Déu, e serà mundat del flux de la  sua sament. 16 »E homa del qual axirà  
Lv 15,24  ab ella en lo temps mestrual de la  sua sanch, serà no nèdeu per VII dies, e  
Lv 15,27  ella serà ensutzat, e llevarà la  sua vestimenta, e ell, llevat ab aygua,  
Lv 15,28  la sanch, nombrerà VII dies de la  sua purificació, 29 e en lo VIIIè dia  
Lv 16,6  lo tor, orerà per si e per la  sua casa. 7 E ferà astar los II cabrits  
Lv 16,11  lo tor e prech per si e per la  sua casa, e deguoll aquell. 12 E prenga lo 
Lv 16,17  per ço que prech si e per la casa  sua [*]. 18 [*] e aportarà la sanch del  
Lv 16,24 llexarà-les aquí, 24 e llevarà la  sua carn en lloch sant, e aporteran-li  
Lv 17,13  llegut de menyar, escamp la sanch  sua e cobre-la ab terra, 14 car la ànima 
Lv 17,15  com dels estrangers, llevarà la  sua vestimenta e si matex ab aygua, e serà 
Lv 17,16  vestedures e lo cors, porterà la  sua iniquitat. 18,Tit Capítol XVIII 1 E  
Lv 18,7  car mare tua és. No descobriràs la  sua llegesa. 8 »La llegeza de la muller de 
Lv 18,18  no la pendràs, ni descobriràs la  sua verguonya encara ella vivent. 19 »A le 
Lv 18,19  no t’acostaràs, ni descobriràs la  sua verguonya. 20 »Ab la muller de ton  
Lv 19,8  e tingut de inpiatat; 8 porterà la  sua iniquitat o malvestat, car la cosa  
Lv 20,3  per tant con haurà donat de la  sua sament a Maloch e haurà ensutzat lo  
Lv 20,4 l’hom qui haurà donat de la sament  sua a Amaloch e no’l volrà matar, 5  
Lv 20,17 para o filla de sa mara, e veurà la  sua verguonya e ella mirerà la verguonya  
Lv 20,18  e ella haurà uberta la font de la  sua sanch, seran morts amendozos d’enmig  
Lv 20,19  Qui açò farà la difamació de la  sua carn descobrirà; portaran abdozos llur 



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

865 
 

Lv 20,20  de son oncla e haurà descubert la  sua verguonya e de sa parentat, portaran  
Lv 21,1  lo sacerdot en los morts de la  sua siutat, 2 sinó solament en los  
Lv 21,15  de son llinatge ab vulguar de la  sua gent, car yo sóm lo Senyor qui  
Lv 22,6  són; e com haurà llevat la  sua carn ab aygua 7 e serà post lo sol,  
Lv 22,7  les coses santificades, car vianda  sua és. 8 Caygut mort ni pres de bèstia no 
Lv 22,11  e lo qui serà servacial de la  sua casa, aquests ne mengeran. 12 Si la  
Lv 22,18  entra vosaltres e presentaran la  sua víctima per vot o voluntàriament  
Lv 25,25  enpobrit lo teu frara vendrà la  sua posseció, e vendrà lo seu propinqüe  
Lv 25,27  comprador, e axí rebrà la posseció  sua. 28 E si no hu trobarà la sua mà, ço  
Lv 25,28  sua. 28 E si no hu trobarà la  sua mà, ço és, lo preu per rembra, haurà  
Lv 25,41  exirà ab sos fills e tornerà a le  sua generació e posseció de sos pares, 42  
Lv 26,34  disaptes en tots los dies de la  sua soladat, quant sereu 35 en la terra  
Lv 27,2  voluntat haurà atorgat a Déu la  sua ànima, sots estima donarà lo preu: 3  
Lv 27,14  part. 14 »L’hom si prometrà la  sua casa e santifiquar-la al Senyor,  
Lv 27,16  la casa. 16 »Lo qual si camp de la  sua posseció prometrà e santifiquarà al  
Lv 27,27  ’l presentarà segons la estimació  sua, e anedir-hi-ha la sinquena part  
Ex 29,31  de la consagració e couràs las  suas carns en lloch sant, 32 les quals  
Ex 29,18  l’altar. Oferta és a Déu e odor  suau és sacrifici a Déu. 19 »E pendràs lo  
Ex 30,7 perfumarà ensemps sobra ell de odor  suau, perfumarà per lo matí; com pendrà  
Ex 35,8  los ungüents e la timiama de odor  suau, 9 e pedres de unicla e pedres  
Ex 35,28  los ungüents e la timiama de  suau odor a compondra. 29 Tots los hòmens  
Lv 1,9  l’altar en holocaust, cor açò és  suau odor a nostra Senyor. 10 »E si de les 
Lv 1,13  altar en holocaust, e açò és molt  suau odor a nostre Senyor. 14 »E si faran  
Lv 1,17  Açò és holocaust e oferena de  suau odor a nostra Senyor. 2,Tit Capítol  
Lv 3,5 foch dejús posat, en oferta en odor  suau al Senyor. 6 »E si la llur oferta  
Lv 3,16 sobra l’altar e fer-n’ha perfum  suau al Senyor. Tot lo sèu serà de nostre  
Lv 6,15  en l’altar en ramenbransa de odor  suau al Senyor; 16 e lo romanent de la  
Lv 8,21  altar per ço com era holocaust de  suau odor al Senyor, axí com havia manat a 
Lv 8,28  era consagració e oferta en odor  suau de sacrifici a nostre Senyor. 29 E  
Lv 23,13  en perfum del Senyor e olor molt  suau; presenterà de sert vi, la quarta  
Lv 23,18  ab los llibamens seus en olor molt  suau al Senyor. 19 E I cabrit per lo  
Lv 26,31 ni rabré d’equí avant la odor molt  suau, 32 i destroviré la vostra terra.  
Lv 2,9 ofire’l sobra l’altar, en odor de  suavetat a nostre Senyor. 10 E qualque  
Ex 29,41  coses que havem dites, en odor de  suavitat, 42 cor sacrifici és a nostra  
Lv 2,12 compostes sobra l’altar en odor de  suavitat. 13 »E qualque cosa aportaràs per 
Lv 4,31 -n’has sobra l’altar en odor de  suavitat al Senyor, e preguerà per aquell  
Lv 6,21 e oferran aquella calent en odor de  suavitat a nostre Senyor. 22 E tota la  
Lv 17,6  e perfumen lo sèu en odor de  suavitat al Senyor. 7 E d’equí avant no  
Lv 26,17  devant vostres contraris, e  subjugats sereu en aquells qui us an en  
Ex 30,21  de setgla a ell e a se samensa per  successions. 22 E parlà nostra Senyor a  
Ex 27,21  als fills de Ysrael e a llurs  successós. 28,Tit Capítol XXVIIIIº 1 »E tu 
Lv 25,30  e poseyrà aquella e los seus  succeÿdors per a tostemps, e rembra no’s  
Lv 25,46  dret de haratatge los rametreu als  succeÿdors e posayr-los-heu per a  
Lv 6,22  lo sacerdot qui del para per dret  succeyrà, 23 e tot sacrifici dels  
Ex 6,14  de les casades per companyes  sues. Ffills de Rubèn, mayor nat de  
Ex 6,19  los perentats de Lleví per les  sues companyes. 20 E pres Amram muller  
Ex 12,51  Ysrael de terra de Agipte per les  sues hosts. 13,Tit Capítol XIII 1 E parlà  
Ex 14,17  e en tota la sua host, e en les  sues carretes, e en los seus cavalls. 18  
Ex 17,1 de Ysrael [*] desert de Sín per les  sues albergades, segons la paraule de Déu, 
Ex 19,12 puyets al munt ne us acostets a les  sues fins, cor tot hom qui tocarà al munt  
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Ex 21,13  mas desliurarà aquell en les  sues mans, meta’l hom en loch en lo qual  
Ex 21,28  lo bou e no sien menyades les  sues carns, e lo senyor del bou serà quiti 
Ex 27,16  e de lli tortís, obra brodade. Les  sues colones seran IIII, e llurs pilars,  
Ex 30,12  nombra, daran cascú preu per les  sues ànimes a nostre Senyor, e no serà  
Ex 31,10  e lo bací, 10 e les vestadures  sues santes en lo ministre Aron sacerdot e 
Ex 40,4  E lo canalobra astarà ab les  sues làntees aquí. 5 E l’altar del perfum 
Lv 7,36  perdurable en les generacions  sues. 37 »Aquesta és la lley de l’  
Lv 12,5 setmanes, entorn lo gitament de les  sues mèstrues, e estarà LXVI dies en la  
Lv 14,45 qual mantinent sia destrovida e les  sues pedres e la fusta e tota la universa  
Lv 15,6  allà on ell ha segut, llevarà las  sues vestedures, e ell, llevat en aygua,  
Lv 15,13  sua mundació, e llevades totes les  sues vestedures e encara tot lo cors en  
Lv 15,23  qualquequal lo toch llevarà les  sues vestedures, e llavat ab aygua, serà  
Lv 18,17  no pendràs perquè descobres les  sues verguonyes, car carn de aquella són,  
Lv 21,10  oli sant és untat lo seu cap e les  sues mans santifiquades [*] i és vestit de 
Lv 24,14  tots aquells qui hu han oït les  sues mans sobre lo seu cap, e allapiden  
Lv 25,13 L’ayn jubileu retorna tothom a les  sues possecions. 14 Quant vendràs alguna  
Ex 30,12 Moysèn dient: 12 –Quant llevaràs la  suma dels fills de Ysrael entorn lur  
Ex 19,20  sobre lo munt de Sinaý, en la  sumitat del munt, e apellà Moysèn en lo  
Ex 26,4  de bagues, en lo llats e en la  sumitat de les cortines per ço que hom les 
Ex 28,26  d’or, los quals posaràs en la  sumitat de l’hossen, sobra la ora que  
Ex 37,8  8 la un xerobín posà en la  sumitat de la una part, e l’altra en la  
Ex 37,8  de la una part, e l’altra en la  sumitat de l’altra part; los dos xerobins 
Ex 37,8  part; los dos xerobins foren en la  sumitat de la claustra, 9 stanent lurs  
Ex 39,4  ajustades de cascun llats en les  sumitats, 5 [*] †cusent† de aquelles  
Lv 25,19  fins a sadollament, no tament  †sumptuositat† de nengú. 20 La qual cosa  
Lv 26,19  vostros peccats, 19 e trenquaré la  supèrbia de la vostra duresa, e donaré cel 
Lv 10,10  entra sant e no sant, e encare  sutze e munda. 11 Ensanyarets als fills de 
Lv 19,29  la tua filla, perquè no astiga  sutze ne ensutza la terra e sia purificat. 
Lv 21,7 e per tant sants seran. 7 »De lloch  sutze ni desonest no pendran muller, ni  
Lv 22,5 cosa inmunda, lo toquar del qual és  sutze, 6 serà inmunda fins al vespre e no  
Lv 7,21  de son pobla. 21 »E qui toquerà la  sutzura de l’home o de le bèstia o la  
Lv 5,3  de l’home segons totes les  sutzures que ensutzar solen e li serà  
Ex 3,12  ab tu, e açò serà senyal que yo  ·t tramet: com trauràs lo poble meu de  
Ex 4,9  veu per lo senyal segon. 9 E si no  ·t creuran per los II senyals ne oyran la  
Ex 8,10  demà. 10 E ell respòs: –Fes ço que  ·t plàcia. E ell li dix: –Yo faré segons  
Ex 14,15  15 E dix Déu ha Moysèn: –De què  ·t clames a mi? Parle als fills de Ysrael  
Ex 20,2  2 –Yo són lo Senyor Déu teu qui  ·t traguí de terra de Agipte, de casa de  
Ex 23,2  de molts no digues sentència e que  ·t desvinyes de veritat, 3 e hauràs mercè  
Ex 23,6  -l’has a llevar ab ell. 6 No  ·t declinaràs en lo juý del pobre. 7  
Ex 23,20  lo meu àngel que vage ab tu e que  ·t guort en la via, e que’t men en lo  
Ex 23,20  tu e que’t guort en la via, e que  ·t men en lo loch que t’apella. 21 Guarde 
Ex 23,21 21 Guarde ell e ou la sua veu, e no  ·t vulles contendra ab ell, cor no  
Ex 23,33  terra, per ço que per ventura no  ·t fessen peccar en mi; cor si serveix als 
Ex 25,22 daré a tu ab la claustra, 22 e aquí  ·t manaré e parlaré a tu desobre la  
Ex 32,4  són los teus déus, de Ysrael, qui  ·t traguéran de terra de Agipta! 5 E con  
Ex 34,22  dels forments, e la festa cor jo  ·t rahamí en aquell temps de l’ayn. 23  
Ex 40,4  aquella totes aquelles coses que  ·t són manades. E lo canalobra astarà ab  
Lv 18,22  Yo sóm lo Senyor. 22 »Ab mascla no  ·t mesclaràs ab participació famanil, car  
Ex 3,5 a ell: –No t’acostes ací. Descalce  ’t lo calsament de tos peus, com lo loch  
Ex 3,10  10 Donchs, vina, e trametré  ’t a Farahó, e treuràs lo meu poble, fills 
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Ex 8,20  dit Déu a Moysèn. 20 [*] –Lleve  ’t bon matí e està devant Farahó, e axiràs 
Ex 8,29  e a son poble demà; enperò guorde  ’t que d’equí avant no fallesques que no  
Ex 9,13  a Moysèn. 13 E dix Déu [*]: –Lleva  ’t matí e està devant Faraó, e digues a  
Ex 10,28  –Perteix-te devant mi, e guarde  ’t que d’equí avant no veges la mia cara, 
Ex 17,5  hían? 5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyte  ’t e vé devant lo poble, e prin dels vells 
Ex 20,8  pendrà son nom en va. 8 »Ramenbre  ’t que sentifichs lo disapte. 9 VI dies  
Ex 28,1  Capítol XXVIIIIº 1 »E tu acoste  ’t ton frara Aron ab sos fills, d’enmig  
Ex 32,1  tots sobra Aron e diguéran: –Lleva  ’t e fes a nós déus qui vagen devant nós,  
Ex 32,13 la maleza de ton pobla. 13 Ramembre  ’t de Abram, de Ysach e da Jacob, tos  
Ex 33,2  tua sament daré aquella.” 2 E daré  ’t per guihador lo meu àngell per ço que  
Ex 34,12  eveus e los gebuseus. 12 E guarde  ’t que null temps ab los habitadors de  
Ex 34,24  la tua terra, e tu, puyant, aparra  ’t devant nostre Senyor ton Déu III  
Lv 9,7  d’ell. 7 E dix a Aron: –Acoste  ’t a l’altar e sacrifica per ton peccat e 
Ex 2,14 proÿsma? 14 E aquell respòs: –E qui  t’ha fet príncep ne jutge sobre nós?  
Ex 3,5  respòs: –Ací sóm! 5 Dix a ell: –No  t’acostes ací. Descalce’t lo calsament  
Ex 4,8  8 –E serà si no creuran a tu e no  t’oyran per lo senyal primer, creuran la  
Ex 4,12  saré en la tua bocha, e ensenyar- t’he què perlaràs. 13 E aquell dix: –Prec 
Ex 4,21  la mà. 21 E dix Déu a Moysèn: –Com  t’entornaràs en Agipta, vejes tots  
Ex 4,21  en Agipta, vejes tots senyals que  t’he mostrats e que he posats en la tua  
Ex 7,1  1 Dix Déu a Moysèn: –Vet que yo  t’he ordonat senyor sobra Farahó, e Aron  
Ex 9,16  la terra. 16 E per amor de açò yo  t’he pozat, que mostra a tu ma forteleza  
Ex 20,19  a Moysèn: Parle tu ab Déu, e oyr- t’hem. No parle Déu ab nós per ço que no  
Ex 23,20 la via, e que’t men en lo loch que  t’apella. 21 Guarde ell e ou la sua veu,  
Ex 23,23 irà mon àngel devant tu, e amenar- t’he a’moreu e atheu e farizeu e cananeu 
Ex 29,8  consagraràs ell. 8 E acostar- t’has a sos fills de aquell, e aportar- 
Ex 32,8  són los déus teus, de Ysrael, qui  t’han tret de terra de Agipta.” 9 E altra 
Ex 34,15  les ymatges de aquells, apellar- t’hia algú d’ells per ço que menyasses  
Lv 18,14  de ta mara no la descobriràs, ne  t’acostaràs a se muller, que senguinitat  
Lv 18,19  19 »A le dona qui ha de sa flor no  t’acostaràs, ni descobriràs la sua  
Lv 18,23  nenguna bístia no participaràs ne  t’enllegiràs ab ella. La dona no’s  
Ex 4,10  10 E dix Mossé a Déu: –Prec- ta, mon Senyor, que no m’hi tremates, car 
Ex 4,13  perlaràs. 13 E aquell dix: –Prec- ta, Senyor, que hy trametas altre. 14 E  
Ex 20,10  fill ne te filla, ni ton serf ne  ta sirventa, ni ton bou ni ton aze, ni ton 
Ex 20,12 sentifichà. 12 »Honreràs ton pare e  ta mare per ço que visques llongament  
Ex 23,11  del camp; e açò matex faràs de  ta vinya e de ton oliver. 12 »VI dies  
Ex 23,12  e que †resesquen† los fills de  ta serventa e tos palagrins o estrayns. 13 
Ex 23,19  entrò al matí. 19 Les promícies de  ta terra aportaràs en la casa del Senyor  
Ex 23,27  e tots tos anemichs daré en  ta servitut; 28 e enviaré la vespa devant  
Ex 32,31  Senyor e dix: –Senyor, prec- ta per aquest pobbla que ha fet peccat  
Ex 33,22 en lo forat de la pedra, e tendré- ta la mia destra entrò que trespàs, 23 e  
Ex 34,9 si yo trop gràcia devant tu, prec- ta que entres ara ab nós, cor aquest pobla 
Lv 18,7  de ton para ne la llegeza de  ta mara no descobriràs, car mare tua és.  
Lv 18,9  de ton pare és. 9 »La legeza de  ta germana de part de para o de part de  
Lv 18,10  de la filla [*] o néta de part de  ta filla no la descobriràs, car verguonya  
Lv 18,11 la qual ha engendrade ton para i és  ta germana, no la descobriràs. 12 [*] 13  
Lv 18,13  13 »La verguonya de la germana de  ta mara no la descobriràs, que carn de te  
Lv 18,14 »La verguonya de ton oncla germà de  ta mara no la descobriràs, ne t’acostaràs 
Lv 18,15 tu és conjunta. 15 »La verguonya de  ta nora no la descobriràs, car muller és  
Lv 18,17  17 »La verguonya de la germana de  ta muller e da sa filla no la descobriràs; 
Lv 18,18  consanguinitat. 18 »La germane de  ta muller en la casa de les amigues d’  
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Lv 20,19  de son pobla. 19 »La llegesa de  ta tia de part de para ni de part de mara  
Ex 30,20 los peus 20 con deuran intrar en lo  tabernaccla del testimoni e com se deuran  
Ex 35,21  Senyor, a fer ço que era obs al  tabernaccla del testimoni ne a tot ço que  
Ex 36,8 savis da cor, a complir la obra del  tabernaccla, X cortines de lli tortís e  
Ex 36,13 ·s junyisen ensemps e que fessen un  tabernaccla, e fou fet un tabernaccla. 14  
Ex 36,13 fessen un tabernaccla, e fou fet un  tabernaccla. 14 E féu a manera de flaçades 
Ex 36,14  per cobrir sobra lo traginat del  tabernaccla, 15 e havia cascuna de lonch  
Ex 36,22  axí ho féu en totes les taules del  tabernaccla. 23 De les quals n’havia XX  
Ex 36,28  28 e II per sengles angles del  tabernaccla [*], 29 les quals éran juntes  
Ex 36,31  les taules de lha un llats del  tabernaccla, 32 e V altres [*] barres de  
Ex 36,32 [*] barres de la part de ponent del  tabernaccla, contra la mar. 33 E féu  
Ex 38,8  qui estiguessen a le porta del  tabernaccla, a le entrade. 9 E [*] era la  
Ex 38,15  E de la [*] part de la intrade del  tabernaccla féu cortines de XV colzes de  
Ex 38,16  16 Atrecí totes les tendes del  tabernaccla féu texir de lli tortís, 17 e  
Ex 38,21  E aquests són los instruments del  tabernaccla del testimoni, que nombrats  
Ex 38,30  los fonaments de la intrade del  tabernaccla del testimoni, e l’altar ab  
Lv 1,5 l’altar qui és devant la porta del  tabernaccla. 6 E con lo holocaust serà  
Lv 4,7 de l’holocaust en lo entrament del  tabernaccla. 8 E lo sèu del vadell offarrà 
Lv 4,16 la sanch de aquel e port-la en lo  tabernaccla del testimoni, 17 e bany-hi  
Lv 6,16  -la en lo loch del santuari del  tabernaccla; 17 e per ço no serà  
Lv 6,30  qual se portarà [*] a la tende del  tabernaccla del testimoni no sia menyat,  
Lv 7,30  altra lo pits, devant la porta del  tabernaccla, e com abdues les coses  
Lv 8,33  a foch. 33 [*] de la porta del  tabernaccla no axirets VII dies, entrò al  
Lv 8,35  35 De dia e de nit e starets en lo  tabernaccla observans les guardes del  
Lv 10,7  Déu; 7 mas vós no axirets fora del  tabernaccla; en altra manera perirets, e  
Lv 10,9  tu ne tos fills com intreràs en lo  tabernaccla del testimoni [*], cor  
Lv 12,6 de tortra per peccat a le porta del  tabernaccla del testimoni e donar-ho-  
Lv 14,11  coses devant Déu, a le porta del  tabernaccla del testimoni, 12 e pendrà l’ 
Lv 16,7  cabrits devant Déu a le porte del  tabernaccla del testimoni, 8 e posarà  
Lv 16,23  desert. 23 »E ratornarà Aron en lo  tabernaccla del testimoni, e poserà les  
Lv 16,33  33 e perdonarà al santuari, al  tabernaccla del testimoni e enquara a l’  
Lv 17,4  4 e no hu oferrà a le porte del  tabernaccla per oferta a Déu, digna és de  
Lv 17,5  Déu devant a le porta del  tabernaccla del testimoni; e deguollen  
Lv 17,6  l’altar de Déu a la porta del  tabernaccla del testimoni e perfumen lo  
Lv 17,9  9 e no hu aporterà a le porta del  tabernaccla per ço que ofira a Déu, l’  
Lv 19,21  ofira al Senyor a le porta del  tabernaccla del testimoni I anyell, 22 e  
Lv 24,3  3 Fora lo vel de testimoni, en lo  tabernaccla de amistansa, posarà aquelles  
Lv 26,11  -les-heu. 11 Posaré lo meu  tabernaccla enmig de vosaltres e no us  
Ex 33,10  ells aquí e adoraven defora llurs  tabernaccles. 11 Parlava Moysèn a nostre  
Ex 26,13  de llongueza, de cascuna part del  tabernacla penyarà. 14 E faràs a ell altre 
Ex 26,20  angle. 20 E en lo llats segon del  tabernacla qui guorde devers termuntana  
Ex 26,30  de llate de or. 30 E axequaràs lo  tabernacla segons lo axemplar que a tu fo  
Ex 27,21  aquell crem [*] tostemps 21 en lo  tabernacla del testament, fora de la  
Ex 28,43 Aron e sos fills con intraran en lo  tabernacla del testament e com sa  
Ex 29,4  Aron e sos fills a la porta del  tabernacla del testament e llavaràs ells  
Ex 29,10  10 acostaràs lo [*] devant lo  tabernacla del testament, e Aron e sos  
Ex 29,11  nostra Senyor, prop la porta del  tabernacla. 12 Despuix pendràs la sanch  
Ex 29,12 sanch gitaràs prop del fonament del  tabernacla. 13 E pendràs tot lo grex qui  
Ex 29,13  royons, e d’equest perfumaràs lo  tabernacla; 14 e la carn, emperò, del  
Ex 29,30  de sos fills qui entraran en lo  tabernacla del testament, per ço que  
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Ex 29,32  en lo canestell en lo vestiari del  tabernacla del testament menyaran, 33 per  
Ex 29,42 vostres genaracions, a la porta del  tabernacla del testament, davant nostra  
Ex 30,16 fills de Ysrael lliuraràs en ús del  tabernacla del testament, per ço que sia  
Ex 30,18  aquell entre lo testimoni del  tabernacla e altar. E matràs aygua, 19 e  
Ex 30,26 de untament. 26 E de açò untaràs lo  tabernacla del testimoni e la arque del  
Ex 30,36  e posaràs aquella devant lo  tabernacla del testimoni, en lo qual lloch 
Ex 31,7  ella és, e tots los vaxells del  tabernacla, 8 e la taula e tots los  
Ex 33,7  mont de Horep. 7 E Moysèn pres son  tabernacla e tes-lo defora la posada, e  
Ex 33,7  posada, e apellà lo nom de aquell  «tabernacla de la covinensa». [*] fora de  
Ex 33,8  la posada. 8 E com axís Moysèn al  tabernacla, llevave’s tot lo pobla e  
Ex 33,9  de sa tenda. 9 E ell entrant en lo  tabernacla del fermament, devallava una  
Ex 33,9  de una nuu e estava a la porta del  tabernacla, e perlaven de Moysèn 10 tots  
Ex 33,10  que colona de nuu estava devant lo  tabernacla. E astaven ells aquí e adoraven 
Ex 35,15 cubertor de la porta a le porta del  tabernacla, 16 e la ara de l’holocaust, e 
Ex 35,18  de la cort, 18 e les estaques del  tabernacla e les estaques de la cort e  
Ex 36,20  de boch. 20 E féu les pots del  tabernacla de fust de setim estans; 21 e  
Ex 36,25  encastadura. 25 E de la bande del  tabernacla que romandrà vers tramuntana  
Ex 36,27  de ponent, ço és, de la part del  tabernacla qui raguordave vers la mar,  
Ex 38,14  a cascun llats de la entrade del  tabernacla. 15 E de la [*] part de la  
Ex 38,20  aram, 20 e totes les estaques del  tabernacla e de la cort entorn foren de  
Ex 39,31  31 E fou acabade tota la obra del  tabernacla [*] del testimoni, e faéran los 
Ex 39,32  Senyor a Moysèn. 32 E adugueren el  tabernacla a Moysèn ab la tenda e ab totes 
Ex 39,40  e totes les eynes del servey del  tabernacla, e la tenda aperellada [*], 41  
Ex 40,2  lo primer dia del mes, dresaràs lo  tabernacla del testament. 3 E posaràs en  
Ex 40,5 matràs lo cubertor del portal en lo  tabernacla. 6 E devant aquell posaràs l’  
Ex 40,7  lo pitxell entra l’altar e lo  tabernacla, e umplir-l’has d’aygua. 8  
Ex 40,9  de l’oli e untar-n’has lo  tabernacla ab los seus vaxells per ço que  
Ex 40,12  12 »E acostaràs Aron defora del  tabernacla del testimoni e sos fills, e  
Ex 40,15  del mes, fo adificat e adobat lo  tabernacla. 16 E dressà Moysèn lo  
Ex 40,16  tabernacla. 16 E dressà Moysèn lo  tabernacla, e adobà sos pilars, e mès ses  
Ex 40,17  17 e estès la tenda sobra lo  tabernacla, e posà lo cubertor de la tenda 
Ex 40,19  ella. 19 E aportaren la arque del  tabernacla, e penyà devant aquella lo vel  
Ex 40,20  Déu. 20 E posà la taula devant lo  tabernacla de nostre Senyor, devers la  
Ex 40,22  22 E posà lo canalobra en lo  tabernacla del testimoni, davant la taula, 
Ex 40,26  en lo portal, en l’antrament del  tabernacla, 27 e l’altar de l’holocaust  
Ex 40,28  pitxell; stech ple d’aygua en lo  tabernacla del testimoni, prop de l’  
Ex 40,31 E fonch dressat lo palau entorn del  tabernacla, e l’altar fonch portat en la  
Ex 40,32 foren complides, 32 la nuu cobrí lo  tabernacla del testimoni, e la glòria de  
Ex 40,34 [*]. 34 E com la nuu sa llevava del  tabernacla, movien-sa los fills de  
Ex 40,36 E la nuu de nostra Senyor cobria lo  tabernacla de jorn, e de nits lo cobria  
Lv 1,1  e parlà a ell nostre Senyor del  tabernacla del testimoni e dix: 2 –Parla  
Lv 1,3  lo mascle net, devant la porta del  tabernacla del testimoni, per ço que  
Lv 3,2 deguollarà aquell en la intrade del  tabernacla, e los fills de Aron,  
Lv 3,8  deguoll-lo devant la tenda del  tabernacla del testimoni, e los fills de  
Lv 3,13  lo cap de aquella e deguolla en lo  tabernacla en la intrade del testimoni, e  
Lv 4,4  4 E aquell aportarà a le porta del  tabernacla del testimoni devant lo Senyor  
Lv 4,5  del vadell e portarà aquella en lo  tabernacla del testimoni, 6 e benyarà son  
Lv 4,7 fer gràcies al Senyor, qui és en lo  tabernacla del testament, e tot l’altra  
Lv 4,14  E aporten aquell a le porta del  tabernacla, 15 e posen los vells de Ysrael 
Lv 4,18  qui és devant nostra Senyor en lo  tabernacla del testimoni, e lo romanent de 
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Lv 4,18  holocausts, qui és a le porta del  tabernacla del testimoni. 19 E prenga tot  
Lv 6,26  lo lloch sant en l’antrament del  tabernacla. 27 »E qualquequal toquerà les  
Lv 8,10  untament d’oli ab lo qual untà lo  tabernacla e tot ço qui és en ell, 11 e  
Lv 8,31  dient: –Coets les carns fora del  tabernacla devant aquell e menyats-les  
Lv 9,5  que manà Moysèn a la porta del  tabernacla, en lo qual loch, com estigués  
Lv 9,23  23 e entrà Moysèn e Aron en lo  tabernacla del testimoni, e despuxs axiren 
Lv 14,23  dia lo secerdot a la porta del  tabernacla del testimoni devant Déu. 24 E  
Lv 15,14  Déu ell vendrà a le porta del  tabernacla del testimoni e donarà aquells  
Lv 15,29 o II polls de coloms a le porta del  tabernacla del testimoni, 30 dels quals la 
Lv 15,31  llegeses com ensutzaran lo meu  tabernacla que és entre ells. 32 Aquesta é 
Lv 16,16  e segons tot açò ferà en lo  tabernacla del testimoni qui és posat  
Lv 16,20  que haurà mundat lo santuari e lo  tabernacla e l’altar, adonchs ofira lo  
Lv 23,34  mes VII seran les festes dels  Tabernaclas, ço és, Cabanyelles, per VII  
Ex 25,9  9 entorn tota senblance del  tabernacle que yo mostraré a tu e de tots  
Ex 26,12  cobriràs-na la part derrera del  tabernacle, 13 e penyar-n’ha de la una  
Ex 26,22  cascuna taula. 22 E de la part del  tabernacle devers llavant faràs VI taules, 
Ex 26,26  ferm les taules de la un llats del  tabernacle del testimoni, 27 e altres V en 
Ex 27,19  d’aram. 19 E totes les eynes del  tabernacle [*] e tot ço que pertayn a la  
Ex 11,6  tota la universa terra de Egipte,  tal que no fo debans ne serà aprés; 7 e de 
Lv 20,22  lleys e juýs e feu aquelles per  tal que a vosaltres la terra no us vomite  
Ex 28,33  e de color vermella sobre los  talabans entorn [*], 34 e magranes d’or e 
Ex 39,22 s’esquinsàs. 22 E faéran sobre los  talabans del pali magranes de blau e de  
Ex 34,1  Capítol XXXV 1 E dix Déu a Moysèn:  –Talla a tu IIs taules de pedra aytals com 
Ex 34,4  en aquell, ni d’equí avant. 4 E  tallà II taules de pedra aytals com les  
Ex 35,35 per ço que fesen la obra brondade e  tallade [*], axí de blau [*] com en color  
Ex 34,15  d’ell és Déu sacrificador. 15 No  tallaràs fermament ab nengú d’equelles  
Ex 34,27  cor sobre les peraules aquestes  tallaré fermament ab tu e ab Ysrael. 28 E  
Lv 7,21  matexa manera les carns, serà  tallat dels seus pobles. 22 E parlà nostre 
Lv 1,8  conponides, 8 e los [*] que són  tallats seran demunt ordonats, enperò lo  
Lv 11,29  en terra, axí com mostela e rata e  talpa e furó e cascun de aquests segons  
Ex 19,16 veu gran de botzines per esmayar, e  tamé’s lo poble qui era en l’albergade.  
Lv 25,18  habitar puguau en la terra sens  tamensa nenguna 19 e engendre a vosaltres  
Lv 26,2  2 Guordau mos disaptes e hajau  tamensa a mon santuari. Jo sóm lo Senyor.  
Lv 25,19 quals mengeu fins a sadollament, no  tament †sumptuositat† de nengú. 20 La qual 
Ex 1,17  restaurats-la. 17 E les fembres  taméran nostro Senyor e no fahéran lo  
Ex 34,30  Ysrael ab la cara axí resplandent,  taméran-sa de acostar-ce prop d’ell.  
Ex 1,21  21 E per ço con les madrines  tameren Déu, adificà a elles cases. 22 E  
Ex 14,10  los agipcians aprés d’ells. E  tameren-sa fortment, e cridaren a nostre 
Ex 30,27 e totes les aÿnes, e l’altar de la  tamiama 28 e lo holocaust, e lo pitxell e  
Ex 39,37  de la untadura, e lo parfum de la  tamiama, 38 e lo cubertor del portal, 39 e 
Lv 2,12  a nostre Senyor. 12 Les premícies  tan solament d’equelles ofertes offarrets 
Lv 20,14  sia cremat ab elles; no romendrà  tan lleig peccat entra vosaltres. 15 »Qui  
Lv 21,22  ni pans al seu Déu. 22 Car mengerà  tan solament dels pans qui són en lo  
Ex 38,3  llosses e semblants, e ensencés, e  tanalles. Tot açò féu de aram. 4 E féu †a  
Ex 10,22  [*] vers lo cel, e foren fetas  tanebres horribles en tota la univerce  
Lv 16,12  ’l de les brazes de l’altar, e  tanent en la mà meta-hy timiama e  
Ex 39,16  net en dobla, 16 e II guanxos qui  tanien los anells d’or, e posaren II  
Lv 22,12  que santificades són no mangerà ni  tanpoch de les promeyes; 13 e si en altra  
Lv 14,38  38 axirà lo prevera de la casa e  tanquarà la porta per VII dies; 39 e en lo 
Ex 16,5  5 E en lo dia VI collían-ne dos  tans de açò que solien cullir per sengles  
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Ex 22,7  serà trobat, deu-ne esmanar II  tans; 8 e si no serà atrobat lo lladre,  
Ex 22,9  que dirà lo jutge esmenarà dos  tans a son conpanyó. 10 »E si algú  
Ex 10,6 e de tos serfs e de tots agipcians,  tant que més no’n véran los pares teus ne 
Ex 21,22  ella viu, sertes tingut és del dan  tant com lo marit de ella estimerà e los  
Lv 20,3  aquell d’enmig de mon pobble, per  tant con haurà donat de la sua sament a  
Lv 20,17  en prasència del pobble, per  tant con llur llegesa la un de l’altre  
Lv 21,6  pans del seu Déu praséntan, e per  tant sants seran. 7 »De lloch sutze ni  
Lv 22,4  que santifiquades són a mi entrò a  tant que sia guorit. Qui toquarà inmunda  
Lv 25,16  anys romendran aprés del jubileu  tant crexerà lo preu, e quant menys  
Lv 25,16  lo preu, e quant menys comteràs,  tant menys lo preu costerà, car lo temps  
Lv 25,22  fruyts fins al novèn ayn; entrò a  tant que les coses novelles nasquen,  
Lv 26,31  e la mia ànima vos abominarà 31 en  tant que les vostres ciutats ratornen en  
Lv 26,35  en los disaptes de sa soladat, per  tant con no ha reposat en los vostres  
Lv 26,41 ells en la terra batallívol entrò a  tant que’s don verguonya la ignosenta  
Lv 26,43  ells per los lurs peccats per  tant com hauran meynspresat los meus juýs, 
Lv 27,8  porà, estarà devant lo sacerdot, e  tant com aquell estimerà e veurà que ell  
Lv 27,8 estimerà e veurà que ell pot donar,  tant donarà. 9 »E l’animal lo qual se pot 
Lv 27,17  del jubileu prometrà lo camp,  tant con pot valer, tant serà estimat; 18  
Lv 27,17  lo camp, tant con pot valer,  tant serà estimat; 18 mas, en altra  
Lv 27,27  no’l volrà, serà venut a altra  tant com se vulla sia estimat. 28 »Tota  
Ex 9,24  que anch nengun temps no’n fou  tante en tota la terra de Agipta [*]. 25  
Ex 10,14  sens tot nombre, axí que no foren  tantes abans de aquell temps ne aprés, 15  
Ex 10,11  mal? 11 No serà fet axí, mas anats  tants hòmens com vós vullats, e  
Ex 16,22  22 E en lo dia VI collien-ne dos  tants, ço és, dos almuts per sengles  
Lv 14,10  nàdeus e I ovella d’un ayn sens  taque e III deenes de sèmola en sacrifici, 
Lv 13,57 e [*] veurà hom que en les primeres  taques aparrà la llepra, sia cremada, 58 e 
Ex 32,1  1 E viu lo pobbla que massa sa  tardava Moysèn a devallar del munt, e  
Ex 4,10  E he enpetxade la bocha, e só  tart de bocha e de lengua. 11 E dix Déu a  
Ex 25,26  en IIII angles de aquexa matexa  taula, per segles peus; 27 sots la corona  
Ex 25,27  barres per ço que puguen portar la  taula. 28 E les barres sien fetes de fust  
Ex 25,28 e sien cubertes d’or per portar la  taula. 29 E feràs ses escudelles e ses  
Ex 26,17 colze e mig. 17 E en lo llats de la  taula haurà II tornets, enaxí que una  
Ex 26,17  haurà II tornets, enaxí que una  taula se pugua ajunyir ab la altre, e que  
Ex 26,19 les quals metràs IIs desots cascuna  taula e en cade angle. 20 E en lo llats  
Ex 26,21 XL colones de argent, IIs a cascuna  taula. 22 E de la part del tabernacle  
Ex 26,25  argent seran XVI, IIs per cascuna  taula. 26 »E faràs barres de fust de  
Ex 26,35 35 [*] e lo candelobre endret de la  taula en lo llats del tebernacle devers  
Ex 26,35 del tebernacle devers migjorn, e la  taula estarà devers tremuntana. 36 »E  
Ex 30,27  e la arque del testament, 27 e la  taula e tots los vaxells seus, e lo  
Ex 31,8  los vaxells del tabernacla, 8 e la  taula e tots los vaxells, e lo canelobra  
Ex 35,13  e la cuberta del cubertor, 13 e la  taula e ses perxes e totes les eynes, e  
Ex 36,21 estans; 21 e era la llonguesa de la  taula de X colzes, e d’ampla un colze e  
Ex 36,26  argent, II per cascuna part de la  taula. 27 E de la part de ponent, ço és,  
Ex 36,30 XVI colones de argent, II a cascuna  taula. 31 Féu barres de fust de sethim, V  
Ex 37,10  la un a l’altra. 10 E féu una  taula de fust de sethim, e havia de llonch 
Ex 37,16 E los vaxells a diversos usos de la  taula, axí com olles, culleres, giradores, 
Ex 39,35 e ses perxes, e la cuberta, 35 e la  taula e totes ses eynes e lo pa de  
Ex 39,37  e l’oli de la lluminària, 37 e la  taula d’or, e l’oli de la untadura, e lo 
Ex 40,4  aquella lo vel. 4 E aduràs aquí la  taula e arrezaràs tot son arresament, e  
Ex 40,20  oir la visió de Déu. 20 E posà la  taula devant lo tabernacla de nostre  
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Ex 40,22 tabernacla del testimoni, davant la  taula, devers la part de tramuntana, 23 e  
Lv 24,6  de VI en VI desà e dellà sobra la  taula molt pura devant lo Senyor los  
Ex 25,23  e als fills de Ysrael. 23 »E faràs  taule de fust de setim, qui haurà II  
Ex 24,12 lo munt, està aquí e donaré a tu II  taules de pedra e la ley e los manements  
Ex 26,15  de pells de bochs. 15 »E faràs les  taules stants devant lo tebernacla de fust 
Ex 26,20 devers termuntana posaràs altres XX  taules, 21 e aquestes hauran entresí XL  
Ex 26,22  tabernacle devers llavant faràs VI  taules, 23 e IIs taules faràs que sien  
Ex 26,23  llavant faràs VI taules, 23 e IIs  taules faràs que sien ajuntes en l’angle  
Ex 26,24  altre ab tornets d’or, e les IIs  taules qui en los anglas són posadores per 
Ex 26,25  servades. 25 E seran ensemps VIII  taules, e lurs colones de argent seran  
Ex 26,26  de sethim V, per tenir ferm les  taules de la un llats del tabernacle del  
Ex 26,28  28 que’s meten per miganes  taules demont entrò demont. 29 E totes  
Ex 26,29 los quals les barres contenguen les  taules, les quals sien cubertes de llate  
Ex 31,18  complides aquestes peraules, IIs  taules [*] de pedra scrites del dit de  
Ex 32,15  Moysèn del munt portant les IIs  taules del testimoni en la mà, escrites de 
Ex 32,19  e fonch molt irat, e gità les  taules e trenquà aquelles al peu del munt. 
Ex 34,1 E dix Déu a Moysèn: –Talla a tu IIs  taules de pedra aytals com les primeras e  
Ex 34,1 com les primeras e escriu sobre les  taules les peraules que éran escrites en  
Ex 34,1  peraules que éran escrites en les  taules que tranquest. 2 E està aperallat  
Ex 34,4  ni d’equí avant. 4 E tallà II  taules de pedra aytals com les altres  
Ex 34,4  nostra Senyor, e portà ab si les  taules. 5 E com devellàs nostre Senyor per 
Ex 34,28 pa ni bagué aygua, e escriví en les  taules les X peraules del fermament. 29 E  
Ex 34,29 del mont de Sinaý, tenia abdues les  taules del testament, e no sabia que  
Ex 36,22 l’altra; e axí ho féu en totes les  taules del tabernaccla. 23 De les quals n’ 
Ex 36,25 que romandrà vers tramuntana féu XX  taules 26 ab XL colones de argent, II per  
Ex 36,27 qui raguordave vers la mar, posà VI  taules 28 e II per sengles angles del  
Ex 36,30  per ço que fosen VIII ensemps les  taules e que haguessen XVI colones de  
Ex 36,31  V per ço que contenguessen les  taules de lha un llats del tabernaccla, 32 
Ex 36,33  barra qui passàs per mig de les  taules, de la un angla tro a l’altra. 34  
Ex 36,34 tro a l’altra. 34 E totes aquestes  taules sien daurades, e les colones,  
Ex 38,7  no era sòlit, ans era concavat, de  taules, e dintra vach. 8 E féu lo pitxer e 
Ex 39,32 eynes, axí com són corbayons, e les  taules e ses barres e ses colones e sos  
Ex 20,25  doladisses, cor si tu llevaràs  tayant sobre aquell, serà ensutzat. 26 »No 
Ex 2,9  e nodrex-lo’m, e yo lloguar- te-n’he. E pres-lo la mara e nodrí l’ 
Ex 4,6 li altre vegade nostre Senyor: –Mit  te mà en ton si. E com le hy hach meza,  
Ex 4,19  a Moysèn en Median: –Vé e torna- te’n en Egipta, cor tots aquells qui  
Ex 10,28  E dix Farahó a Moysèn: –Perteix- te devant mi, e guarde’t que d’equí  
Ex 13,11 son temps, d’ayn en ayn. 11 »E com  te metrà nostre Senyor en la terra dels  
Ex 13,14 ·l resembràs [*] per preu. 14 E com  te demanaran tos fills demà: “Què és  
Ex 13,16 raem.” 16 E serà quaix senyal sobre  te mà, e quax senyal de ramenbrament entre 
Ex 13,16  tos ulls, de açò que ab mà fort  te tregué nostre Senyor de Agipte. 17 E  
Ex 14,12  ¿No és aquesta la paraule que nós  te díem en Agipte dient: “Perteix-te de  
Ex 14,12 te díem en Agipte dient: “Perteix- te de nós, per ço que servesquam los  
Ex 17,5  dels vells de Ysrael, e aporte en  te mà te verga ab la qual farist lo flum e 
Ex 17,5  vells de Ysrael, e aporte en te mà  te verga ab la qual farist lo flum e vé. 6 
Ex 18,18  la que tu fas. 18 En va treball  te cumsumes, tu e lo poble aquest que ab  
Ex 20,10  nenguna obra, tu ne ton fill ne  te filla, ni ton serf ne ta sirventa, ni  
Ex 22,24  e ferré tu del coltell, e serà  te muller vídua e tos infans pubills. 25  
Ex 22,29  29 »Tots delmes e totes promeyes  te usaràs a dar per ofarir, e lo primer  
Ex 23,10  Agipte. 10 »Per VI anys sembraràs  te terra e ajustaràs son esplet, 11 e en  
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Ex 23,16  solempnitat del mes, la primera de  te obra que senbraràs del camp. »E le  
Ex 27,8  faràs ell, axí com en lo munt  te fou mostrat. 9 »E faràs place o cort al 
Lv 18,13 mara no la descobriràs, que carn de  te mara és. 14 »La verguonya de ton oncla  
Lv 19,32  32 »Devant lo blanch de cabells  te llevaràs. Honra la persona del prom e  
Lv 25,3  ton camp e per VI anys poderàs  te vinya e colliràs los seus fruyts, 4 e  
Ex 26,15  faràs les taules stants devant lo  tebernacla de fust de setim, 16 de  
Ex 27,9 mostrat. 9 »E faràs place o cort al  tebernacla, e’n l’angle de tremuntane  
Ex 29,44  en ma glòria. 44 E santificaré al  tebernacla del testament ab l’altar, e a  
Ex 31,7  coses que yo he manades a tu: 7 lo  tebernacla de amistance e la arque del  
Ex 35,11  ha manat, 11 ço és a saber, lo  tebernacla e sa tenda e son cubertor e ses 
Ex 16,16  vostres ànimes que habiten en lo  tebernacle, axí’n prenets. 17 E faheren- 
Ex 16,34  e posà aquel a rreservar en lo  tebernacle. 35 Los fills de Ysrael  
Ex 18,7  E com foren intrats en lo  tebernacle, 8 comtà Moysèn a son sogre tot 
Ex 26,1  26,Tit Capítol XXVII 1 »E en lo  tebernacle feràs axí X cortines de lli  
Ex 26,7 de pèl de cabra, a obs de cobrir lo  tebernacle, XII cortines, 8 la una de les  
Ex 26,23  que sien ajuntes en l’angle del  tebernacle †a creximent†. 24 E seran  
Ex 26,35  endret de la taula en lo llats del  tebernacle devers migjorn, e la taula  
Ex 26,36 de la tenda, per un hom entra en lo  tebernacle, de blau e de porpre, de color  
Ex 1,11  E adonchs adificaren ciutats als  tebernacles de Farahó: Phirone, Ramarcès.  
Ex 29,22  lo grex del moltó e la coha e la  tela, e la ratella del fetge e amdosos los 
Lv 3,3  a nostra Senyor, lo grex de la  tela e lo grex tot qui dins ell és 4 en  
Lv 4,9 és dedins: 9 dels dos llombles e la  tela qui és prop de la yllada, e del  
Lv 7,4 ronyons, e lo sèu demont ells, e la  tela e aquell del fetge [*], 5 e face’n  
Ex 4,25  pres una esquerda de pedra agude e  tellà lo prepurci de son fill, e tochà los 
Ex 39,3  vermella e de lli tortís, 3 [*] e  tellà †bragues† d’or, e cusiren-les ab  
Lv 22,23 23 »Lo bou i la ovella ab la orella  tellada e la coha, voluntàriament pot  
Ex 27,3  sos mortés e ses ascudelles, e sos  telladors e ses giradores e sos ensencés,  
Lv 20,3  posaré la mia cara contre aquell e  tellaré aquell d’enmig de mon pobble, per 
Lv 20,5  aquell e sobre [*] generació, e  tellaré aquell e tots aquells qui hauran  
Ex 30,33  e donarà d’ell a estrayn, serà  tellat de son pobla.” 34 E dix nostra  
Lv 17,9  ofira a Déu, l’homa aquell serà  tellat de son pobla. 10 »Homa o  
Lv 23,12  que la guarba és santificada, serà  tellat I anyell sens màcula, de I ayn, en  
Lv 19,32  Honra la persona del prom e  tem lo Senyor Déu teu. Yo sóm lo Senyor.  
Lv 25,36  d’ell ni pus que no has donat.  Tem lo teu Déu, perquè pugua viura lo teu  
Lv 19,3  3 »Cadescú la mara e son para  tema. »Los meus disaptes guordau. Yo sóm  
Lv 25,17  vullau aflagir vostres proïsmes, e  tema cascú son Déu, car yo sóm lo Senyor  
Ex 14,13  13 E dix Moysèn al poble: –No us  temats. Estats e veyats les marevelles de  
Ex 20,20  20 E dix Moysèn al poble: –No us  temats, cor Déu vench per ço que provàs a  
Ex 15,20  20 E pres Mariam, sor de Aron, lo  temboret en la mà, e profetitzà. E axiren  
Lv 19,14  devant lo sech, ensapeguador, mas  tembràs lo Déu teu. Yo sóm lo Senyor. 15  
Lv 25,43 a aquell per senyoria ni més haver;  tembràs tu lo teu Déu. 44 »Esclaus e  
Ex 9,30  yo conech que tu ne tos serfs no  tembrets encara nostre Senyor. 31 Lo li e  
Ex 2,14  axí com auciest hir lo egepcià? E  temé’s Moysèn e dix: «Per cert, sabude és 
Ex 14,31 havia Déu conbatuts contra aquells.  Temé lo poble nostre Senyor e crahagueren  
Ex 18,21  de tot lo poble hòmens poderosos e  tements Déu, en los quals sia veritat, que 
Lv 19,30  30 »Los meus disaptes observau e  temeu lo meu santuari. Yo sóm lo Senyor.  
Ex 30,8  aquellas al vespra, ferà perfum de  temiama per tostemps devant nostra Senyor  
Ex 30,9  9 No posarets sobra aquell  temiama que hage altra composició, ne  
Ex 30,20  altar per ço que ofiren en aquell  temiama a nostra Senyor, 21 per ço que per 
Ex 30,35  l’altra, 35 e compondràs-ho ab  temiama per rahó de untar, e sia mesclat  
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Ex 30,36 tu, e sarà sant dels sants a vós la  temiama. 37 Aytal composició no fassats en 
Ex 25,6 cuyna, e coses odorans e ungüents e  temihama de bona odor, 7 e pedres de  
Ex 15,15  e los forts de Moab hagueren gran  temor, e tots los estedans de Canahan  
Ex 20,20  provàs a vós e per ço que sia sa  temor ab vós e que no pecats. 21 E estech  
Ex 30,13 nom: mig sicla segons la masura del  templa, †sicles XX pesses†, mige part del  
Ex 29,40  IIIIª part de un sister, e vi  temprat atretal masura matexa [*]. 41 E l’ 
Ex 1,16  llevarets infants a les juÿes en  temps de lur parir, si serà l’infant  
Ex 2,23  mà de Farahó.» 23 E aprés molt de  temps, morí lo rey de Egipta. E sospiraren 
Ex 9,5 Ysrael. 5 E ordonà nostre Senyor lo  temps dient: –Demà farà nostre Senyor  
Ex 9,18  de mayor, e més que no fo null  temps en Agipte, despuys que fo fundade la 
Ex 9,18  la terra entrò en aquest present  temps. 19 Donques, ajusta are ton bestiar  
Ex 9,24  ten gran cantitat, que anch nengun  temps no’n fou tante en tota la terra de  
Ex 10,14 que no foren tantes abans de aquell  temps ne aprés, 15 e cobriren tota la faç  
Ex 13,9  que llig de nostre Senyor sia tots  temps en la tua bocha, cor ab fort mà  
Ex 13,10 aquesta manera lo fur aquest en son  temps, d’ayn en ayn. 11 »E com te metrà  
Ex 13,21  ço que’ls mostràs la via cascun  temps. 22 No’s partia d’éls, de dia la  
Ex 14,13  agipcians que are vets, null  temps d’equí avant no’ls veurets entrò  
Ex 18,26  26 qui jutyassen lo poble tots  temps, e ço que era molt greu retornave a  
Ex 23,15  alís, axí com mané a tu en lo  temps del mes de mesces com axist de  
Ex 25,15  en los sercles o anells, e null  temps no les trauràs d’ells. 16 E posaràs 
Ex 28,38  ses ofertes. E serà la landa tots  temps en lo seu front per ço que nostre  
Ex 34,10  tots yo faré senyals que null  temps no fóran vists sobre la terra ne en  
Ex 34,12  gebuseus. 12 E guarde’t que null  temps ab los habitadors de aquella terra  
Ex 34,18  l’alís, axí com mané a tu en lo  temps del mes de la spiga, cor en aquell  
Ex 34,18  del mes de la spiga, cor en aquell  temps del mes de la spiga axist de terra  
Ex 34,22 la festa cor jo’t rahamí en aquell  temps de l’ayn. 23 »Tres vegades en l’  
Lv 6,13  és lo foch perdurabla que null  temps no deu defallir en l’altar. 14  
Lv 8,33  entrò al dia que sia complit lo  temps de la vostra consagració [*], 34 axí 
Lv 15,19  al vespra. 19 »E fembra qui de son  temps haurà flux de sanch al cap del mes,  
Lv 15,24 24 E si l’homa jaurà ab ella en lo  temps mestrual de la sua sanch, serà no  
Lv 15,25  soferrà flux de sanch, no en lo  temps de les mèstrues, mas aprés lo temps, 
Lv 15,25 temps de les mèstrues, mas aprés lo  temps, serà no nèdea quax axí com en lo  
Lv 15,25  serà no nèdea quax axí com en lo  temps de les mèstrues; 26 e lo loch on  
Lv 15,33  33 e de aquelles que han de llur  temps e qui soféran flux de sanch, e dels  
Lv 16,2  a Aron ton frare que no entra null  temps en lo santuari qui és dins de la  
Lv 23,4  santes, les quals fer deveu en son  temps: 5 »Lo primer mes, en lo XIIII dia  
Lv 23,28  28 Nenguna obra no fareu en lo  temps de aquest dia, car dia serà en lo  
Lv 24,9  del Senyor, de dret per a tots  temps. 10 »E veus que axit és un fill de  
Lv 25,9 setèn mes en lo Xèn dia del mes, en  temps de misericòrdia en tota la vostra  
Lv 25,16  tant menys lo preu costerà, car lo  temps dels fruyts vendrà a tu. 17 No  
Lv 25,27  27 seran comtats los fruyts del  temps que venut ho haurà, e ço que restant 
Lv 25,29  llicència de rembra-la dins lo  temps de un ayn. 30 E si no l’haurà  
Lv 25,30 tostemps, e rembra no’s porà en lo  temps del jubileu. 31 E si en la vila serà 
Lv 25,50  -ho porà 50 llevant del preu lo  temps que ha a pasar fins l’ayn del  
Lv 26,3  donaré a vosaltres pluge en son  temps, 4 e la terra engenrarà son  
Lv 27,18  en altra manera, aprés de algun  temps, llevarà lo sacerdot la picúnia  
Ex 17,7  no?», apellà lo nom de aquell loch  «Temptament e baralle sobre los fills de  
Ex 17,2  què pledejats contre mi, e per què  temtats Déu? 3 E sedeyà aquí lo poble per  
Ex 9,24  entra la pedruscade, e fo en  ten gran cantitat, que anch nengun temps  
Ex 10,21  sobra tota la terra de Agipte,  ten fosques que a palpar [*]. 22 E stès  
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Ex 28,14  14 e II cadenes d’or net, la una  ten gran con l’altra, e faràs elles d’  
Ex 32,21  pobla, que tu aportases sobra ell  ten gran peccat? 22 E ell respòs: –No s’  
Ex 14,20 los agipcians; escuradat era la nuu  tenabroza e inlluminave’ls de nit, axí  
Ex 39,19 musclo. 19 E de cascun llats venien  tenbé cadenes qui pranien los II anells de 
Ex 15,20  totes les fembres aprés de ella ab  tenborets e ab aldufes, 21 segons que  
Ex 26,6  a sa par, e axí serà’n feta una  tenda. 7 »E faràs, de pèl de cabra, a obs  
Ex 26,36  »E faràs cubertor a le porta de la  tenda, per un hom entra en lo tebernacle,  
Ex 33,8  [*] Moysèn dentrò al venir de sa  tenda. 9 E ell entrant en lo tabernacla  
Ex 33,11  fill de Nun, infant, romania en la  tenda. 12 E dix Moysèn a nostre Senyor:  
Ex 35,11  ço és a saber, lo tebernacla e sa  tenda e son cubertor e ses clàvies e ses  
Ex 36,18 L sivelles d’aram per conguoyir la  tenda e que fos fet de totes les XI una.  
Ex 36,19  les XI una. 19 E féu cubertor a la  tenda, de pells de moltons envermellides,  
Ex 38,9  a le entrade. 9 E [*] era la  tenda en la playe austral de lli tortís,  
Ex 38,11  l’angla devers tramuntana era la  tenda ab les colones e ab los fonaments e  
Ex 38,18  de totes les altres coses de la  tenda. 19 E lurs colones foren IIII, e  
Ex 39,32  el tabernacla a Moysèn ab la  tenda e ab totes ses eynes, axí com són  
Ex 39,40  del servey del tabernacla, e la  tenda aperellada [*], 41 e draps brodats a 
Ex 40,8  8 E sircundiràs la entrada de la  tenda e la place de aquella. 9 »E pendràs  
Ex 40,17 e dressà ses colones, 17 e estès la  tenda sobra lo tabernacla, e posà lo  
Ex 40,17  e posà lo cubertor de la  tenda demunt, axí com manà nostra Senyor a 
Ex 40,31  e l’altar fonch portat en la  tenda. E aprés que totes aquestes coses  
Ex 40,33  33 E no podia intrar Moysèn en la  tenda de la amistance, cor la nuu la  
Lv 3,8  e puys deguoll-lo devant la  tenda del tabernacla del testimoni, e los  
Lv 14,8 la albergada, e siurà defora la sua  tenda VII dies; 9 e en lo dia VIIè raurà  
Ex 26,9  e stiga en lo treginat de la  tende, en lo front. 10 E faràs L anses o  
Lv 6,30  de la qual se portarà [*] a la  tende del tabernaccla del testimoni no sia 
Ex 19,2  tro al desert de Sinaý, e faheren  tendes e posades en aquell loch, e aquí  
Ex 19,2  loch, e aquí Ysrael fiquà ses  tendes devers la regió del munt. 3 E  
Ex 38,16  sos fonaments. 16 Atrecí totes les  tendes del tabernaccla féu texir de lli  
Lv 24,10  fills de Ysrael, barallà’s en les  tendes ab un hom de Ysrael, 11 e com  
Lv 24,14  –Trau lo blestomador fora les  tendes, e pozen tots aquells qui hu han  
Lv 24,23  aquell qui havia blesmat fora les  tendes e ab pedres lo destrenguéran. E  
Ex 21,29  e que son senyor ho sàpia e no’l  tendrà lligat o enclòs, e ell auciurà hom  
Ex 26,24  a devall tro a demunt, e la una se  tendrà ab l’altre ab tornets d’or, e les 
Lv 13,33 en altra lloch meyns de la plagua e  tendrà’l per VII dies altres; 34 e si en  
Ex 9,2 sacrifich a mi; 2 cor si encara los  tendràs, 3 vet que la mia mà serà sobre  
Ex 33,22  tu en lo forat de la pedra, e  tendré-ta la mia destra entrò que  
Ex 29,20  aquell, e posar-n’has sobra lo  tendrum de les orelles [*] de sos fills,  
Ex 10,21  la tua mà vers lo cel, e seran  tenebres sobra tota la terra de Agipte,  
Ex 14,20  la nit clerayà, e en aquells era  tenebroza. 21 E com Muysèn estenés la mà  
Ex 8,17 E féu-ho axí, cor stès Aron se mà  tenent la sua verga, e ferí la polç de la  
Lv 7,30 ofira ensemps son sacrifici [*]. 30  Tenent en la sua mà lo sèu e’n l’altra  
Ex 28,38  front per ço que nostre Senyor sa  tenga per paguat d’ell. 39 »E estrènyer- 
Lv 13,50  mostrat al secerdot. 50 Lo qual le  tenga per VII dies, 51 e en lo VII dia sia 
Lv 13,54  e si no’n pot anar, llepra és, e  tenga aquell per altres VII dies. 55 E com 
Lv 13,26  sotsescura, per què lo prevera  tengua aquell tenquat per VII dies; 27 e  
Lv 13,31  de la cotna, e los cabels negres,  tengua aquell per VII dies, 32 e en lo dia 
Lv 13,5  llebra no serà cresqude ne mudada,  tengue’l enclòs per altres VII dies, 6 e  
Ex 22,14  senyor no hy serà present, sertes  tengut és de retra; 15 mas si serà fet en  
Lv 15,3 E llavòs sia jutyat aquest vici cor  tengut n’és, e en cascun ramenbrament que 
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Ex 34,29  devallà Moysèn del mont de Sinaý,  tenia abdues les taules del testament, e  
Ex 26,26  barres de fust de sethim V, per  tenir ferm les taules de la un llats del  
Lv 2,7  oli. 7 »E si la praentalla serà de  †tenor† agualment de sèmola e de oli. 8  
Ex 30,9  oferta ne holocaust que hage altra  tenprament. 10 E pregarà Aron sobra lo  
Lv 14,46  intrarà en la casa dementra és  tenquade, serà inmunda entrò al vespra; 47 
Lv 13,26  per què lo prevera tengua aquell  tenquat per VII dies; 27 e en lo VIIè dia  
Ex 12,5  l’enyell mascle, sens màcula e  tenrre, e pendrets ell dels moltons e de  
Ex 4,2  2 E dix Déu a ell: –Què és açò que  tens en la mà tua? E ell respòs: –Verga. 3 
Ex 17,7 los vells de Ysrael, 7 e per ço con  tentaren Déu dient: «¿És Déu ab nós o  
Ex 2,8  infant. 8 E ella dix: –Vé. Anà  tentost la macipa, e apellà la mara de  
Ex 4,25  Senyor e volch ell auciura. 25 E  tentost Siporà pres una esquerda de pedra  
Lv 27,17 sicles de argent serà venuda. 17 Si  tentost de l’ayn comensat del jubileu  
Lv 8,15  Moysèn la sanch e benyà son dit e  tenyí los corns de l’altar entorn. E com  
Lv 25,55 de Ysrael, los quals he trets de la  tera de Agipta. 26,Tit  1 »Yo sóm lo  
Ex 19,1  19,Tit Capítol XX 1 E en lo mes  terç de l’aximent de Ysrael de terra de  
Ex 19,11  11 e sien aperallats en lo dia  terç. E dix a ells: –En lo terç dia  
Ex 19,11  lo dia terç. E dix a ells: –En lo  terç dia devellaré sobre lo munt de Senaý  
Ex 19,15  a ells: –Estats aperallats en lo  terç dia, e no us acostets a vostres  
Ex 19,16  mullers. 16 E com fo vengut lo  terç dia en lo matí, ells comensaren oyr  
Ex 39,12  e safís e jaspis; 12 e en lo  terç, lligírius, àchates e amatistes; 13 e 
Lv Inc  ha nom Èxodus. Lv Inc Comensa lo  terç libra de Moysèn, lo qual és apellat  
Lv 7,17  si alguna cosa serà atrobada en lo  terç dia, sia cremat a foch. 18 E si algú  
Lv 7,18  a foch. 18 E si algú mengerà en lo  terç dia de les carns del sacrifici  
Lv 19,6  dia, e tot quant serà restat en lo  terç dia ab foch ho cremareu. 7 Si nengú  
Lv Expl  lo munt de Sinaý. Expl Ací acaba lo  terç libra, de Llivítich.  
Ex 34,7  fills e sobra fills de fills en la  terça e en la quarte generació. 8 E cuytà  
Ex 20,5  dels pares en los fills en la  terce e en la quarte generació de aquels  
Ex 28,19  e de safís e de jaspis; 19 la  terce sarà de ligírius e de àcates e de  
Ex 9,32  e la espelta no foren farits, cor  terdans éran. 33 E axí’s Moysès devant  
Ex 34,24  les gens devant tu e axamplaré ton  terma, nengú no envegarà la tua terra, e  
Ex 8,2  vet que yo percudiré tots los  térmens ab granotes, 3 e bulliran tots los 
Ex 19,21 ·s desretglasen e que no passen los  térmens per veura al Senyor, e que per açò 
Ex 19,23  e’ls has asquivats dient: “Posa  térmens prop del munt al poble e sentifica 
Ex 19,24 secerdots e lo pobble no passen los  térmens ne pujen al Senyor, per ço que per 
Ex 23,31  la terra. 31 »E posaré los teus  térmens de la Mar Roja entrò a le mar dels 
Ex 36,24 ·s junyís una a cascun cantó, là on  terminave la encastadura. 25 E de la bande 
Ex 26,20  del tabernacla qui guorde devers  termuntana posaràs altres XX taules, 21 e  
Ex 1,7  e brotaren molt, e compliren la  terra. 8 E llevà’s en la terra de Agipta  
Ex 1,8  la terra. 8 E llevà’s en la  terra de Agipta rey nou, lo qual no  
Ex 1,10  ab nós, e que’ns gitassen de la  terra e que hy intrassen ells. 11 E  
Ex 2,15  Moysèn devant Farahó, e estech en  terra de Median, e sech prop del pou. 16 E 
Ex 2,22  Guarson dient: «Paragrí fuy en  terra stranya.» E puys hach-ne un altra, 
Ex 3,5  tos peus, com lo loch en què astàs  terra santa és. 6 E dix: –Yo sóm lo Déu de 
Ex 3,8  e aportar-los-he de aquesta  terra en terra bona e delitoza, terra  
Ex 3,8  -los-he de aquesta terra en  terra bona e delitoza, terra fluent de  
Ex 3,8  terra en terra bona e delitoza,  terra fluent de llet e de mel, al loch de  
Ex 3,17  vós de la aflicció de Agipta en  terra de Canahan e heteu e amoreu e  
Ex 3,17  e pharizeu e eveu e gebuseu, a la  terra fluent de llet e de mel.” 18 E ogen  
Ex 4,3  E dix nostre Senyor: –Gita-le en  terra. E ell le hy gità e tornà colobra, e 
Ex 4,9 la aygua del flum e gita-la en la  terra, e les aygües que pendràs del flum  
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Ex 5,5  consell: –Molt és lo poble de la  terra. Vegats quante companya esvahex a  
Ex 5,12  E fo escampat lo poble per tota la  terra de Agipta per ço que cullicen la  
Ex 6,1  e ab mà poderosa gitaré ells de la  terra sua. 2 E parlà nostro Senyor a  
Ex 6,4  fermí a ells que daria a ells la  terra de Canahan de peregrinació de  
Ex 6,8  agipcians, 8 e aportaré a vós a le  terra sobra la qual yo llevé la mia mà per 
Ex 6,11  axir los fills de Yraell de la  terra sua. 12 E respòs Moysèn devant  
Ex 6,26  los fills de Yraell de la  terra de Agipta sobre lurs hosts, 27 e  
Ex 6,28  que perlà a ells nostre Senyor en  terra de Agipta. Capítol VII 29 E parlà  
Ex 7,2  jequesqua los fills [*] axir de la  terra sua. 3 E yo endurayré lo seu cor, e  
Ex 7,3  mos senyals e mes maravelles en la  terra de Agipte. 4 E no oirà a vós Farahó, 
Ex 7,4 e lo meu poble, fills de Yraell, de  terra de Agipte ab grans juýs, 5 per ço  
Ex 7,9  “Prin la tua verga e gite-la en  terra devant Farahó”, e tornerà colobre.  
Ex 7,19 en sanch e que sia crúor en tota la  terra de Agipte, axí en vaxells de fust  
Ex 7,21  beura [*], e fo sanch en tota la  terra de Agipta. 22 E feren senblantment  
Ex 8,5  estanys, e aduré granotes sobra la  terra de Agipta.” 6 E stès la mà Aron  
Ex 8,6  les granotes e cobriren tota la  terra de Agipte. 7 [*] 8 E apellà Farahó  
Ex 8,14  -les en diversos munts, e la  terra compodrí-les. 15 E viu Faraó que  
Ex 8,16  la tua mà e percut la polç de la  terra, e seran poys en tota la universa  
Ex 8,16  e seran poys en tota la universa  terra de Agipta.” 17 E féu-ho axí, cor  
Ex 8,17  la sua verga, e ferí la polç de la  terra, e foren fets poys [*] per tota la  
Ex 8,17  e foren fets poys [*] per tota la  terra de Agipte. 18 E faheren atratal los  
Ex 8,22  dies, yo faré maravelles en la  terra de Guossen, en la qual és lo meu  
Ex 8,22  que yo sóm Senyor enmig de la  terra, 23 e posaré divisió entra lo meu  
Ex 8,24 Farahó e de sos serfs, e en tota la  terra de Agipta, e fo corrumpude la terra  
Ex 8,24 terra de Agipta, e fo corrumpude la  terra per aquesta manera de mosques. 25 E  
Ex 8,25  al vostre Déu en aqueste  terra. 26 E dix Moysèn: –No’s pot axí fer 
Ex 9,5  farà nostre Senyor aqueste cosa en  terra. 6 E féu nostre Senyor la cosa  
Ex 9,9  [*], 9 [*] polç sobra tota la  terra de Agipte, e serà sobre los hòmens e 
Ex 9,9  les bèsties de tota la universa  terra de Agipte verola. 10 E ells  
Ex 9,11 verola que en ells era e’n tota la  terra de Agipte. 12 E Déu endurahí lo cor  
Ex 9,14 no és nagú senblant a mi en tota la  terra. 15 E ara yo estendré la mia mà, e  
Ex 9,15  de pestalència, e periràs de la  terra. 16 E per amor de açò yo t’he  
Ex 9,16  sia racomtat lo meu nom en tota la  terra. 17 ¿E encare ratens lo meu pobla e  
Ex 9,18  Agipte, despuys que fo fundade la  terra entrò en aquest present temps. 19  
Ex 9,22  sia padruscade en tota la universa  terra de Agipte, sobre los hòmens e sobre  
Ex 9,22  le herba del camp, e en tota la  terra de Egipte. 23 E stès Moysèn la  
Ex 9,23  e descuriments de lamps sobre la  terra. Ploch nostre Senyor pedra sobra la  
Ex 9,23  Ploch nostre Senyor pedra sobra la  terra de Agipte, 24 e fo pedruscade e foch 
Ex 9,24  temps no’n fou tante en tota la  terra de Agipta [*]. 25 [*] tot ço que  
Ex 9,26  la pedruscade, 26 sols que en la  terra de Gessen, on éran los fills de  
Ex 9,29  ço que sàpies que del Senyor és la  terra. 30 Mas yo conech que tu ne tos  
Ex 9,33  axí que no caygué pluge sobra la  terra. 34 E viu Farahó que la pluya e la  
Ex 10,4  vols fer, vet que yo aduré [*] de  terra llegosta en les tues cases, 5 enaxí  
Ex 10,5 cases, 5 enaxí que cobriran tota la  terra axí que res d’ella no aparrà, e  
Ex 10,6 ells, del dia de lur esser sobra la  terra tro al dia aquest.” [*] 7 E diguéran 
Ex 10,12  a Moyèn: –Estín la tua mà sobra la  terra de Agipta, a les legostes que pugen  
Ex 10,13  estès la sua verga Moysèn sobra la  terra de Agipte, e nostre Senyor tremès  
Ex 10,14 14 e puyaren sobra tota la universa  terra de Agipte, e foren en totes les fins 
Ex 10,15  15 e cobriren tota la faç de la  terra, guardant e aguastant totes coses. E 
Ex 10,15  la herba tota de la universa  terra, e tots los poms dels arbres e tot  
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Ex 10,15  en los arbres e en la herba, de la  terra en tot Agipte. 16 Per la qual cosa,  
Ex 10,21 cel, e seran tenebres sobra tota la  terra de Agipte, ten fosques que a palpar  
Ex 10,22  horribles en tota la univerce  terra de Agipta per IIIs dies, 23 enaxí  
Ex 11,3 Moysèn gran baró maravallozament en  terra de Agipte devant Farahó e devant sos 
Ex 11,5  e morran tots los primés nats a le  terra de Egipte, del primer nat de Farahó, 
Ex 11,6  gran clamor en tota la universa  terra de Egipte, tal que no fo debans ne  
Ex 11,9  molts de senyals que facen en la  terra de Agipta. 10 Moysèn e Aron faheren  
Ex 11,10  lo poble de Ysrael de tota la sua  terra. 12,Tit Capítol XII 1 E dix Déu a  
Ex 12,3  ayn. 3 Perlats a tota la universa  terra e coŀlació dels fills de Ysrael, e  
Ex 12,12  ell a Déu. 12 »E passsaré per  terra de Agipta en la nit aquesta, e farré 
Ex 12,12 e farré tots los primers nats en la  terra de Agipte, de l’home entrò a le  
Ex 12,13 plaga per destrohir com yo farré la  terra de Agipte. 14 E vós haurets aquell  
Ex 12,17  dia aquest treguí vostres hosts de  terra de Agipte, e guordarets lo dia  
Ex 12,19 dels estranys com dels nadius de la  terra. 20 Nengun llevat no menyarets en  
Ex 12,25  25 E con intrarets en la  terra la qual nostre Senyor és donador a  
Ex 12,29  Senyor tots los primers nats de  terra de Agipte, del primer nat [*] de les 
Ex 12,33  e de enviar-los-ne fore de la  terra dient: «Tots sóm morts!» 34 E portà  
Ex 12,41 tota la host de nostre Senyor de la  terra de Agipte. 42 Nit és aquesta  
Ex 12,48  e serà axí com nadiu de la  terra; e si algú no serà sircunzís, no  
Ex 12,51  Senyor los fills de Ysrael de  terra de Agipte per les sues hosts. 13,Tit 
Ex 13,5  5 e us metrà nostre Senyor en la  terra dels caneneus e dels hoteus e dels  
Ex 13,5  vostres pares que’ls donaria aquí  terra fluent de llet e de mel. E  
Ex 13,11 »E com te metrà nostre Senyor en la  terra dels cananeus, segons que ha jurat a 
Ex 13,14 mà fort nos tragué nostre Senyor de  terra de Agipte, de casa de servitut, 15  
Ex 13,15  ocís tots los primers nats de la  terra de Agipte, del primer nat dels  
Ex 13,18  puyaren los fills de Ysrael de la  terra de Agipte. 19 E pres Moysèn la ossa  
Ex 14,3 Ysrael: “Cor ells són torbats en la  terra, al desert los han clozos.” 4 E yo  
Ex 15,12  12 Estanits la tua mà, e la  terra los ha devorats. 13 Tu fust  
Ex 16,1  del mes aprés que foren axits de  terra de Agipte. 2 E mermurà tota la  
Ex 16,3  per la mà de nostre Senyor en la  terra de Agipte, on sèyhem sobre les olles 
Ex 16,6  que nostre Senyor trasch-vos de  terra de Agipte, 7 e al matí veurets la  
Ex 16,14  [*]. 14 E cobrí tota la faç de la  terra. E aparech en lo desert una cosa  
Ex 16,14  senblant a saliandre, sobre la  terra. 15 E com ho veren los fills de  
Ex 16,32  desert com vos haguí gitats de la  terra de Agipta.” 33 E dix Moysèn a Aron:  
Ex 16,35  per XL anys entrò que vingueren en  terra habitable, e aquest menyaren entrò  
Ex 16,35  que vingueren a les fins de la  terra de Canahan. 36 E lo almut ab què  
Ex 18,3  [*]: «Estrany fuy e palagrí en la  terra aliena», 4 e l’altra havia nom  
Ex 18,27  son sogre, e ell anà-se’n en sa  terra. 19,Tit Capítol XX 1 E en lo mes  
Ex 19,1 mes terç de l’aximent de Ysrael de  terra de Agipte, en lo dia aquest,  
Ex 19,5 tots los pobles, cor mia és tota la  terra, 6 e vós serets a mi en regna  
Ex 20,2  lo Senyor Déu teu qui’t traguí de  terra de Agipte, de casa de servitut. 3  
Ex 20,4  que sia en los sels desús ne en la  terra dejús [*]. 5 »No adoraràs ni  
Ex 20,11  en los quals féu Déu lo cel e la  terra e la mar e totes les coses que hy  
Ex 20,12  ço que visques llongament sobre la  terra la qual nostro Senyor ton Déu dóna a 
Ex 20,24  a vós, 24 ço és, farets altar de  terra e offarrets sobre aquell holocausts  
Ex 22,21  l’afligiràs, cor fust palegrí en  terra de Agipte. 22 »No nouràs a vídua ne  
Ex 23,9  faces trists los palegrins, [*] en  terra de Agipte. 10 »Per VI anys sembraràs 
Ex 23,10  10 »Per VI anys sembraràs te  terra e ajustaràs son esplet, 11 e en lo  
Ex 23,19  al matí. 19 Les promícies de ta  terra aportaràs en la casa del Senyor ton  
Ex 23,26  serà axelade ne axorque en la tua  terra, e conpliré lo nombre de tos dies.  
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Ex 23,29 devant la tua cara en un ayn, ne la  terra no serà trestornade en dasert, per  
Ex 23,30 que muntipliquets e posseïsquats la  terra. 31 »E posaré los teus térmens de la 
Ex 23,31  vostres mans los habitadors de la  terra e gitaré aquells devant vós. 32 No  
Ex 23,33  déus; 33 ne no habitaran en la tua  terra, per ço que per ventura no’t fessen 
Ex 29,46  Déu d’ells, qui aduguí a ells de  terra de Agipta per ço que estigués entre  
Ex 31,17  cor en VI dies féu Déu lo cel e la  terra, e en lo VIIº sessà de la sua obra.” 
Ex 32,1  homa, Moysèn, qui’ns tragué de  terra de Agipta, no sabem què li és  
Ex 32,4  de Ysrael, qui’t traguéran de  terra de Agipta! 5 E con Aron oý açò,  
Ex 32,7 pobla ha peccat, lo qual adugist de  terra de Agipta, 8 e tost se són pertits  
Ex 32,8 teus, de Ysrael, qui t’han tret de  terra de Agipta.” 9 E altra vegada dix  
Ex 32,12  montanyes e per delir-los en la  terra?” Rapòs-sa la tua ira, e sies  
Ex 32,13  axí com les estelles del cel, e la  terra aquella de què parlé daré a la tua  
Ex 32,23 guien, cor Moysès, qui’ns aduig de  terra de Agipta, no sabem què li és  
Ex 33,1  tu e lo teu pobla que traguist de  terra de Agipta, en la terra que juré a  
Ex 33,1  traguist de terra de Agipta, en la  terra que juré a Abram, Ysach e Jacob,  
Ex 33,3 eveus e’ls gebuseus, 3 e entres en  terra fluent de mel e de llet. Jo no  
Ex 33,16  los pobles qui habítan sobra la  terra? 17 E dix nostre Senyor a Moysèn:  
Ex 34,8  E cuytà’s Moysèn, e encorbà’s en  terra e adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo  
Ex 34,10  null temps no fóran vists sobre la  terra ne en negunes gens, per ço que  
Ex 34,12  temps ab los habitadors de aquella  terra no feces amistances, cor ells són a  
Ex 34,18  temps del mes de la spiga axist de  terra de Agipta. 19 »Tot ço que obra  
Ex 34,24 ton terma, nengú no envegarà la tua  terra, e tu, puyant, aparra’t devant  
Ex 34,26  26 »Les primícies del fruyt de la  terra oferràs en la casa del Senyor ton  
Ex 36,38 què ells estaven, qui era fiquat en  terra, éran de aram. 37,Tit Capítol  
Lv 4,27  per ignorància del poble de la  terra, ço és, que face qualque que nostre  
Lv 6,28 en lloch sant. 28 E lo vaxell de la  terra en lo qual la carn d’ell serà  
Lv 11,2 menyarets de tots los animals de la  terra: 3 tot aquell qui ha depertida la  
Lv 11,9 ales ne esquates, axí en mar com en  terra e com en aygües de flumns o en  
Lv 11,21  detràs per què saltarà sobra  terra, 22 [*] axí com és bruguos segons  
Lv 11,29  e de aquelles qui’s moven en  terra, axí com mostela e rata e talpa e  
Lv 11,33  seran mundades. 33 Tot vaxell de  terra en lo qual alguna cosa de aquelles  
Lv 11,41  41 »E tot ço que grepona sobra la  terra sia abominable a vós, e no ho  
Lv 11,44 totes les reptílies que’s moven en  terra, 45 car yo sóm lo Senyor qui aduguí  
Lv 11,45  sóm lo Senyor qui aduguí a vós de  terra de Agipta per ço que fos a vós en  
Lv 11,46 que’s moven en aygua e graponen en  terra, 47 per ço que sapiats e conaguats  
Lv 14,5  la un dels aucells en un vaxell de  terra sobre aygües vives, 6 e l’altre  
Lv 14,34  dient: 34 –Com serets entrats en  terra de Canahan, la qual yo daré a vós en 
Lv 14,34  deré plaga de llebrosia en casa de  terra de vostra haretat, 35 vendrà aquell  
Lv 14,42  e ab altra brach farà axelbar la  terra de la casa. 43 E si aprés que les  
Lv 15,12  entrò al vespra. 12 E vaxell de  terra que ell hage toquat sia trenquat, e  
Lv 16,22  cap totes les llurs iniquitats en  terra solatària, e serà llexat en lo  
Lv 17,13 escamp la sanch sua e cobre-la ab  terra, 14 car la ànima de tota carn en la  
Lv 17,15  per bèstia fera, axí dels de la  terra com dels estrangers, llevarà la sua  
Lv 18,3  Déu vostre. 3 Segons usance de la  terra de Agipta on haveu habitat no fareu; 
Lv 18,25  presència, 25 de les quals la  terra és ensutzade, de la qual yo los lurs 
Lv 18,26 abominacions, axí lo habitant en la  terra con lo conrrehador qui és pelagrí  
Lv 18,27  faeren los conredós de la  terra que foren devant vosaltres e  
Lv 19,9  9 »Com segareu los blats de la tua  terra, no segueràs fins a le terra ni les  
Lv 19,9 la tua terra, no segueràs fins a le  terra ni les spigues romanens no colliràs, 
Lv 19,23  23 »Quant serets entrats en la  terra e haureu plentats en aquella arbres  
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Lv 19,29  no astiga sutze ne ensutza la  terra e sia purificat. 30 »Los meus  
Lv 19,33 »Si habitarà estranger en la vostra  terra e estarà entra vosaltres, no l’  
Lv 19,34  astats estrangers vosaltres en la  terra de Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 19,36  Déu vostre qui us he trets de  terra de Agipta. 37 »Servau tots los meus  
Lv 20,2  de mort morrà; lo poble de la  terra lo deguollerà o allepidarà, 3 e yo  
Lv 20,4  4 La qual cosa, si lo pobble de la  terra ffer no hu volrà, menyspresant la  
Lv 20,22 aquelles per tal que a vosaltres la  terra no us vomite en la qual sou  
Lv 20,24  24 E a vosaltres parle: Posaÿu la  terra de ells, la qual donaré a vosaltres  
Lv 20,25  nengunes coses qui’s moven en la  terra que a vosaltres he mostrat de esser  
Lv 21,4  ajustada; 4 e ab lo príncep de la  terra no s’ensutzarà. 5 No’s rauran lo  
Lv 22,24  al Senyor, e en la vostra  terra açò en nenguna manera no façats. 25  
Lv 22,33 a vosaltres, 33 e us he trets de la  terra de Agipte perquè fos a vosaltres en  
Lv 23,10  a ells: »Com sareu intrats en la  terra la qual yo us donaré e haureu  
Lv 23,22  saguades les messes de vostra  terra, no les saguareu fins a terra, ni  
Lv 23,22  terra, no les saguareu fins a  terra, ni les spigues romanents no les  
Lv 23,39  quant ajustareu los fruyts de la  terra, fareu festa del Senyor per VII  
Lv 23,43  de Ysrael com los traguí de la  terra de Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu  
Lv 25,2 a ells: »Quant intrats serets en la  terra la qual yo donaré a vosaltres, fareu 
Lv 25,5  5 les coses que per si brota la  terra no les culliràs, e los reÿms de les  
Lv 25,5  colliràs, car ayn del rapòs de la  terra és. 6 E seran a vosaltres en vianda  
Lv 25,9  de misericòrdia en tota la vostra  terra. 10 E santificaràs l’ayn Lè, e  
Lv 25,10  a tots los habitadors de la tua  terra, car ell és jubileu, [*] e cadescú  
Lv 25,18  perquè habitar puguau en la  terra sens tamensa nenguna 19 e engendre a 
Lv 25,23  mengereu les velles. 23 »La  terra de sert no’s vendrà a totstemps,  
Lv 25,38  Déu vostre qui us he aduyts de la  terra de Agipta perquè donàs a vosaltres  
Lv 25,38  Agipta perquè donàs a vosaltres la  terra de Canahan e fos Déu vostre. 39 »Si  
Lv 25,42  esclaus són, yo’ls he tret de la  terra de Agipta, no vendran ab títol de  
Lv 25,45 de aquells qui nats foren en vostra  terra: aquests haureu per asclaus, 46 e ab 
Lv 26,1  ni gran pedra pozareu en vostre  terra perquè adoreu aquella, car yo sóm lo 
Lv 26,4  pluge en son temps, 4 e la  terra engenrarà son brotament, e de fruyts 
Lv 26,5  e sens pahor habitareu en vostra  terra; 6 daré pau en vostres encontrades,  
Lv 26,13  Déu vostre, qui us he tret de la  terra dels agipcians perquè no servíceu a  
Lv 26,19  desobre axí com a fferro, e la  terra de asser 20 [*] destrovida, vostre  
Lv 26,20 treball serà en va, no girminarà la  terra brotament ni los arbres no daran  
Lv 26,32  suau, 32 i destroviré la vostra  terra. Espavantar-se-n’han los  
Lv 26,33  la mia espaza, e serà la vostra  terra deserta e les ciutats vostres  
Lv 26,34  34 »Llavors plauran a le  terra los llurs disaptes en tots los dies  
Lv 26,35  sua soladat, quant sereu 35 en la  terra dels hosts; farà sos disaptes e  
Lv 26,38  38 Parireu entra les gens, e la  terra batallívol vos consumrà. 39 La qual  
Lv 26,39  -s’han en lurs malvestats en la  terra de sos anemichs, e per los peccats  
Lv 26,41  contra ells e amanaré a ells en la  terra batallívol entrò a tant que’s don  
Lv 26,42  ab Jacob e Isach e de Abram, de la  terra de sert ma menbraré, 43 la qual com  
Lv 26,44  44 E enperò com seran en la  terra batallívol, totalment no’ls  
Lv 26,45  primera quant los traguí de la  terra de Agipta en presència de les gens  
Lv 27,16  mesures de ordi serà sembrada la  terra, per XL sicles de argent serà  
Lv 27,30  mort morrà. 30 »Tots delmes de la  terra, [*] dels blats, vulles dels fruyts  
Ex 37,26  E cobrí aquell tot de aur net, son  terrat e ses parets tot entorn e sos  
Ex 12,1  1 E dix Déu a Moysèn e a Aron en  terre de Agipte: 2 –Lo mes aquest és a vós 
Ex 12,42  Senyor, cor adux a ells de la  terre de Agipte; aqueste deven observar  
Lv 20,24 qual donaré a vosaltres en haretat,  terre corrent de llet e de mel. Yo sóm lo  
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Ex 8,21  mosques [*] en totes les universes  terres com ells seran. 22 En aquells dies, 
Ex 34,10  del qual est les obres del Senyor  terribbla de les quals són fahedor. 11  
Ex 19,18 a fum de fornal. Era lo munt a tots  terribble, 19 e lo so de la botzina anave  
Ex 15,11  a tu en granesa e en sentedat,  terrible e llohable e fayent maravelles?  
Ex 23,27 lo nombre de tos dies. 27 »E la mia  terror enviaré devant tu, e auciuré tot lo 
Ex 20,10  ni ton pelegrí qui és dintre de  tes portes, 11 cor VI dies són en los  
Ex 22,30  daràs a mi, 30 e de tos bous e de  tes ovelles faràs semblantment: VII dies  
Ex 23,1  veu de monsonaguer, ne junyes  tes mans axí que per hom malvat digues  
Ex 23,25  per ço que yo benaesca tos pans e  tes aygües, e que lleu la iniquitat d’  
Ex 33,7  7 E Moysèn pres son tabernacla e  tes-lo defora la posada, e apellà lo nom 
Lv 14,50  haurà deguollat la un pardal en un  test sobra aygües vives, 51 en la sanch de 
Ex 25,16  ells. 16 E posaràs en la arque lo  testament que yo daré a tu. 17 »E faràs  
Ex 25,21  la arque. 21 En la qual posaràs lo  testament que yo daré a tu ab la claustra, 
Ex 25,22  qui seran sobre la archa del  testament, totes les coses que yo manaré a 
Ex 26,33 d’or, e dintra astarà la arque del  testament, la qual depertirà entra la  
Ex 27,21  tostemps 21 en lo tabernacla del  testament, fora de la claustre que és  
Ex 27,21 la claustre que és penyade sobra lo  testament. Inlluminaran ella Aron e sos  
Ex 28,43  con intraran en lo tabernacla del  testament e com sa acostaran a l’altar  
Ex 29,4 fills a la porta del tabernacla del  testament e llavaràs ells en aygües. 5 E  
Ex 29,10  lo [*] devant lo tabernacla del  testament, e Aron e sos fills posaran les  
Ex 29,30  qui entraran en lo tabernacla del  testament, per ço que aminéstran a mi en  
Ex 29,32  en lo vestiari del tabernacla del  testament menyaran, 33 per ço que sia  
Ex 29,42  a la porta del tabernacla del  testament, davant nostra Senyor, on ara  
Ex 29,44  44 E santificaré al tebernacla del  testament ab l’altar, e a Aron ab sos  
Ex 30,6  que penge davant l’arque del  testament, devant la claustra que reta  
Ex 30,16  lliuraràs en ús del tabernacla del  testament, per ço que sia covinensa devant 
Ex 30,26  del testimoni e la arque del  testament, 27 e la taula e tots los  
Ex 34,29  Sinaý, tenia abdues les taules del  testament, e no sabia que resplendent fos  
Ex 39,34  34 e la claustra, e l’arque del  testament e ses perxes, e la cuberta, 35 e 
Ex 40,2 del mes, dresaràs lo tabernacla del  testament. 3 E posaràs en aquell la arque  
Lv 4,7 Senyor, qui és en lo tabernacla del  testament, e tot l’altra romanent de la  
Lv 16,13  cobra la cuberta que és sobre lo  testament per ço que no muyra. 14 E prenga 
Ex 20,16  15 »No emblaràs. 16 »No faràs fals  testimoni contra ton proïsme. 17 »No  
Ex 23,1  axí que per hom malvat digues falç  testimoni. 2 No seguiràs companye a fer  
Ex 26,26  de la un llats del tabernacle del  testimoni, 27 e altres V en l’altre llats 
Ex 30,6  devant la claustra que reta  testimoni com perlaré ab tu. 7 »E Aron  
Ex 30,18  llevar, e posaràs aquell entre lo  testimoni del tabernacla e altar. E matràs 
Ex 30,20 deuran intrar en lo tabernaccla del  testimoni e com se deuran ajustar a l’  
Ex 30,26  E de açò untaràs lo tabernacla del  testimoni e la arque del testament, 27 e  
Ex 30,36  aquella devant lo tabernacla del  testimoni, en lo qual lloch aparré a tu, e 
Ex 31,7  de amistance e la arque del  testimoni e la claustra que desobra ella  
Ex 32,15 del munt portant les IIs taules del  testimoni en la mà, escrites de cascuna  
Ex 35,21  ço que era obs al tabernaccla del  testimoni ne a tot ço que era master ne  
Ex 38,21 los instruments del tabernaccla del  testimoni, que nombrats són segons lo  
Ex 38,30  de la intrade del tabernaccla del  testimoni, e l’altar ab lo crivell de l’ 
Ex 39,31 tota la obra del tabernacla [*] del  testimoni, e faéran los fills de Ysrael  
Ex 40,5  perfum estarà devant la arqua del  testimoni. E matràs lo cubertor del portal 
Ex 40,12  Aron defora del tabernacla del  testimoni e sos fills, e com seran llevats 
Ex 40,18  Senyor a Moysèn. 18 E posà lo  testimoni en l’arque, e mès les perxes  
Ex 40,22  lo canalobra en lo tabernacla del  testimoni, davant la taula, devers la part 
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Ex 40,24 altar de l’or sots lo traginat del  testimoni, devant lo vel de la claustra,  
Ex 40,27  de l’holocaust en lo vestiari del  testimoni. E ofarien en aquell holocausts  
Ex 40,28  ple d’aygua en lo tabernacla del  testimoni, prop de l’altar. 29 E llavaren 
Ex 40,32  32 la nuu cobrí lo tabernacla del  testimoni, e la glòria de nostra Senyor  
Lv 1,1  nostre Senyor del tabernacla del  testimoni e dix: 2 –Parla als fills de  
Lv 1,3  devant la porta del tabernacla del  testimoni, per ço que plàcia ell a nostre  
Lv 3,8  devant la tenda del tabernacla del  testimoni, e los fills de Aron scampen la  
Lv 3,13  en lo tabernacla en la intrade del  testimoni, e los fills de Aron escampen la 
Lv 4,4  a le porta del tabernacla del  testimoni devant lo Senyor e posarà la sua 
Lv 4,5  aquella en lo tabernacla del  testimoni, 6 e benyarà son dit en aquella  
Lv 4,16  e port-la en lo tabernaccla del  testimoni, 17 e bany-hi son dit e  
Lv 4,18  nostra Senyor en lo tabernacla del  testimoni, e lo romanent de la sanch git  
Lv 4,18  és a le porta del tabernacla del  testimoni. 19 E prenga tot lo seu sèu e  
Lv 5,1  e oyrà la veu de sagrament e serà  testimoni que ell ho oý o hu viu o hu fou  
Lv 6,30  [*] a la tende del tabernaccla del  testimoni no sia menyat, mas en foch sia  
Lv 9,23  Moysèn e Aron en lo tabernacla del  testimoni, e despuxs axiren e banaÿren lo  
Lv 10,9  com intreràs en lo tabernaccla del  testimoni [*], cor manement és perdurable  
Lv 12,6  a le porta del tabernaccla del  testimoni e donar-ho-ha al secerdot, 7 
Lv 14,11 Déu, a le porta del tabernaccla del  testimoni, 12 e pendrà l’enyell e oferrà  
Lv 14,23  a la porta del tabernacla del  testimoni devant Déu. 24 E pendrà lo  
Lv 15,14  a le porta del tabernacla del  testimoni e donarà aquells al sacerdot, 15 
Lv 15,29  a le porta del tabernacla del  testimoni, 30 dels quals la un oferrà per  
Lv 16,7  Déu a le porte del tabernaccla del  testimoni, 8 e posarà sorts sobra cascú:  
Lv 16,16  tot açò ferà en lo tabernacla del  testimoni qui és posat entra aquels enmig  
Lv 16,23  Aron en lo tabernaccla del  testimoni, e poserà les vestedures que  
Lv 16,33  al santuari, al tabernaccla del  testimoni e enquara a l’altar e als  
Lv 17,5  a le porta del tabernaccla del  testimoni; e deguollen aquelles  
Lv 17,6  Déu a la porta del tabernaccla del  testimoni e perfumen lo sèu en odor de  
Lv 19,21  a le porta del tabernaccla del  testimoni I anyell, 22 e pregarà per ell  
Lv 24,3  continuadament. 3 Fora lo vel de  testimoni, en lo tabernaccla de amistansa, 
Ex 19,21  responés, 21 dix a ell: –Devalle e  testimoniage al poble que per ventura no  
Ex 19,23 al munt de Sinaý, cor tu has a ells  testimoniayat e’ls has asquivats dient:  
Ex 4,14  parler. Aquest axirà a encontra  teu, e aquell perlarà ab ell, e veurà tu e 
Ex 5,16 batuts, e injustament fan contra lo  teu pobla. 17 E ell respòs: –Vosaltres  
Ex 5,22  –Senyor, per què has opramut lo  teu poble, ne per què has tramès mi? 23  
Ex 5,23  a Farahó per ço que parlàs en lo  teu nom, has opremut lo teu pobla e no l’ 
Ex 5,23  en lo teu nom, has opremut lo  teu pobla e no l’has desliurat. 6,Tit  
Ex 8,3  e sobra la casa de tos serfs e del  teu poble, e en los teus fronts, e en les  
Ex 8,23  divisió entra lo meu poble e lo  teu. E demà serà aquest senyal”. 24 E féu  
Ex 9,14  totes les mies plagues sobre lo  teu cor, e sobre los teus serfs e sobre lo 
Ex 9,14  e sobre los teus serfs e sobre lo  teu poble, per ço que sàpies que no és  
Ex 15,10  mia mà los auciurà.» 10 Senyor, lo  teu esperrit és vengut, e la mar los ha  
Ex 15,13  aquell en la tua forteleza en lo  teu sant habitacle. 14 E los pobles  
Ex 15,16 vench sobre ells en la grenesa del  teu braç. Senyor, ells sien fets no  
Ex 15,16  axí com a pedra, entrò que’l  teu poble sia passat, [*] lo qual tu has  
Ex 15,17  tu, Senyor, has obrat, Senyor, lo  teu santuari al qual formaren les tues  
Ex 15,26  Agipte. Yo sóm lo Senyor salvador  teu. 27 E vengueren en Helim, on ha XII  
Ex 20,2  e dix: 2 –Yo són lo Senyor Déu  teu qui’t traguí de terra de Agipte, de  
Ex 23,17  en l’ayn aparrà tot mascle  teu devant lo Senyor ton Déu. 18 »No  
Ex 28,2 faràs vestadura santa a Aron, frare  teu, en glòria e honrament. 3 E tu  
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Ex 29,12 has sobra lo corn de l’altar ab lo  teu dit, e lo romanent de la sanch gitaràs 
Ex 32,7  Moysèn e dix: –Vé, devalla, cor lo  teu pobla ha peccat, lo qual adugist de  
Ex 33,1  devalla de aquest lloch, tu e lo  teu pobla que traguist de terra de Agipta, 
Ex 33,5  tu e deliré a tu. Ya ara depòs lo  teu ornament per ço que sàpia què face a  
Ex 34,23 vegades en l’ayn aparrà tot mascla  teu devant lo Senyor totpoderós, Senyor  
Lv 2,13  ne no aportaràs al fermament del  teu Déu del teu sacrifici que en tota  
Lv 2,13  al fermament del teu Déu del  teu sacrifici que en tota oferta no ofires 
Lv 19,14  ensapeguador, mas tembràs lo Déu  teu. Yo sóm lo Senyor. 15 »No faràs ço que 
Lv 19,17  »Ne hauràs en oy a ton frara en lo  teu cor, mas publicament lo reprèn perquè  
Lv 19,18 o inyúria de ton proïsma. Amaràs lo  teu amich axí com a tu matex. Yo sóm lo  
Lv 19,32  del prom e tem lo Senyor Déu  teu. Yo sóm lo Senyor. 33 »Si habitarà  
Lv 25,6  sclaus e esclaves, e al llogater  teu e al palagrí qui habita ab tu; 7 a les 
Lv 25,14  d’ell, no’l destrengues lo  teu frara, mas segons lo comte de l’ayn  
Lv 25,25  venuda. 25 »Si esent enpobrit lo  teu frara vendrà la sua posseció, e vendrà 
Lv 25,36 ell ni pus que no has donat. Tem lo  teu Déu, perquè pugua viura lo teu frara  
Lv 25,36  lo teu Déu, perquè pugua viura lo  teu frara envers tu. 37 La tua picúnia no  
Lv 25,43  ni més haver; tembràs tu lo  teu Déu. 44 »Esclaus e esclaves sien a  
Ex 5,16 la obra nos és manade a ffer, e los  teus serfs són batuts, e injustament fan  
Ex 8,3 tos serfs e del teu poble, e en los  teus fronts, e en les tues relíquies dels  
Ex 8,3  e en les tues relíquies dels  teus menjars, 4 e a tu e a ton pobla e a  
Ex 8,11  de tu e de la tua casa, e dels  teus infans [*], enperò elles romandran en 
Ex 9,3  3 vet que la mia mà serà sobre los  teus camps, e serà gran pastelència sobre  
Ex 9,14  sobre lo teu cor, e sobre los  teus serfs e sobre lo teu poble, per ço  
Ex 10,6  tant que més no’n véran los pares  teus ne los pares de ells, del dia de lur  
Ex 18,6  a tu ab la muller tua e II fills  teus ab ella. 7 Lo qual axí de casa, e  
Ex 23,31  la terra. 31 »E posaré los  teus térmens de la Mar Roja entrò a le mar 
Ex 32,4  E ells digueren: –Aquests són los  teus déus, de Ysrael, qui’t traguéran de  
Ex 32,8  e han dit: “Aquests són los déus  teus, de Ysrael, qui t’han tret de terra  
Lv 10,14  tues ab tu; a ells e als fills  teus són raposades de les oferenes  
Lv 25,6  a vosaltres en vianda a tu e als  teus servacials, sclaus e esclaves, e al  
Ex 39,25  25 E faéran guonelles de obra  texida a Aron e a sos fills, de lli  
Lv 19,19  La vestadura [*] de II fils és  texide no la vestiràs. 20 »L’homa si  
Ex 38,16  les tendes del tabernaccla féu  texir de lli tortís, 17 e los fonaments de 
Ex 38,23  Dan, qui era mestra de fusta e de  texir de blau e de porpra e de color  
Ex 28,8  axí que tornen a un. 8 E la sua  textura e tota la sua obra serà veyrada d’ 
Ex 6,23  parí a ell Nadap e Buy e Alazar e  Thamar. 24 E los fills de Coré foren Eser  
Ex 6,20 20 E pres Amram muller Jocabech, sa  tia, la qual enfantà a ell Aron e Moysèn e 
Lv 20,19  de son pobla. 19 »La llegesa de ta  tia de part de para ni de part de mara no  
Ex 30,1 faràs a ell eltar per fer perfum de  timiama, e de fust de setim faràs ell, 2 e 
Ex 31,8  los seus vaxells, e l’altar de la  timiama, 9 e de l’holocaust e tots los  
Ex 31,11  11 e lo oli de la unció, e la  timiama odorabble en lo santuari. Totes  
Ex 35,8  e a confagir los ungüents e la  timiama de odor suau, 9 e pedres de unicla 
Ex 35,28  aprés a preparar los ungüents e la  timiama de suau odor a compondra. 29 Tots  
Ex 37,25  I quintar. 25 E féu un altar a le  timiama, de fust de sethim, e havia de  
Ex 37,29  de la untura de santificació e la  timiama de l’odorament molt nèdeu per la  
Lv 4,7  sanch en lo corn de l’altar de la  timiama per fer gràcies al Senyor, qui és  
Lv 16,12  altar, e tanent en la mà meta-hy  timiama e ensens, e entra oltra lo vel, ço 
Ex 27,9  de C colzes de lonch un llats  tindrà en llonguesa. 10 E faràs XX colones 
Lv 13,49  serà ensutzada, per llepra serà  tinguda e sia mostrat al secerdot. 50 Lo  
Lv 11,32 en qualque cosa que’s fa obra, sia  tingude en aygua, com serà ensutzade entrò 
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Lv 13,4  prengua lo secerdot aquell e  tingue’l enclòs per VII dies; 5 e  
Ex 21,21  si sobreviurà I dia o II, no serà  tingut a pena, cor la moneda de aquell és. 
Ex 21,22  s’afollarà, e ella viu, sertes  tingut és del dan tant com lo marit de  
Ex 22,2 per la qual muyra, lo faridor no és  tingut de la sanch de aquell. 3 Mas si  
Ex 22,11  lo sagrement, e aquell no és  tingut de retra. 12 E si lo furt és  
Ex 22,13 si serà menyat per bèstia, no n’és  tingut; e si serà naffrat per bèstia a  
Ex 22,13  aport so que serà mort e no és  tingut de restituació. 14 »E si algú  
Lv 19,7  aquella, serà espaventabla e  tingut de inpiatat; 8 porterà la sua  
Ex 35,23 pèlls de cabres ne pells de moltons  tintes de vermells [*], 24 ne yoyes d’or  
Ex 39,33  ses cubertes dels cuyrs de moltons  tints en roig e la cuberta de les pells  
Lv 4,25 la sanch del sacrifici per peccat e  tinye’n los corns de l’altar de l’  
Lv 4,34  de la sanch en lo seu dit e  tinye’n los corns de l’altar dels  
Ex 28,34  e les magranes atresí, e en altra  tira haje cascavells d’or e magranes  
Ex 39,10  de un palm, 10 e posà en IIII  tires pedres preciozes en ell. En lo  
Lv 25,42  la terra de Agipta, no vendran ab  títol de esclaus. 43 No aflaguesques a  
Ex 24,4  altar a la reÿl del munt, e XII  títols per XII trips de Ysrael. 5 E envià  
Lv 26,1  a vosaltres ýdoles ni doladiç, ni  títols redresareu, ni gran pedra pozareu  
Ex 39,20 guonella sobre lo ephot, de obra de  tixedor mesclat de blau, 21 e la capulla  
Ex 35,35 [*] com en color vermella e en lli,  tixén e fayent tota obra nova que  
Ex 19,12  a les sues fins, cor tot hom qui  tocarà al munt morrà de mort.” 13 No  
Lv 11,27 ab IIII peus, serà inmunda; si algú  tocarà la morteÿna de aquells, serà  
Ex 11,1  XI 1 E dix Déu a Moysèn: –Encara  tocaré Farahó de una plaga, e Agipte  
Lv 4,30  de la sanch en lo seu dit e  toch-na los corns de l’altar de l’  
Lv 12,4  purificació per XXXIII dies, e no  toch nenguna cosa santa ni entra en lo  
Lv 15,3  e en cascun ramenbrament que hom  toch la carn de aquell qui deccorre,  
Lv 15,23  lo qual ella siurà, qualquequal lo  toch llevarà les sues vestedures, e llavat 
Ex 4,25  e tellà lo prepurci de son fill, e  tochà los peus de aquell e dix: «Tu est  
Ex 8,31  féu segons la peraule de aquel, e  tolch les mosques a Farahó e a sos  
Ex 8,8 dix a ells: –Preguats lo Senyor que  tolgue les granotes de mi e de mon poble,  
Ex 8,29  tu, e adoraré nostre Senyor que  tolgue les mosques a Farahó e a sos serfs  
Ex 34,9 aquest pobla és de dura servitut, e  tolràs-nos les nostres iniquitats e  
Lv 19,27  los sompnis, 27 ni en redó no us  tolreu los cabells ni us reureu la barba,  
Ex 2,13  qui havia lo tort: –Per què fers  ton proÿsma? 14 E aquell respòs: –E qui t’ 
Ex 4,6 vegade nostre Senyor: –Mit te mà en  ton si. E com le hy hach meza, trach-le  
Ex 4,7  7 E dix-li Déu: –Torna la mà en  ton si. E tornà-le-hy e trach-le’n  
Ex 4,14 yrasch-se ab Moysèn e dix: –Aron,  ton frare [*], conech yo que ell és bell  
Ex 5,2 dasert.” 2 E aquell respòs: –Qui és  ton Senyor que yo hoja la tua veu e que  
Ex 7,1 ordonat senyor sobra Farahó, e Aron  ton frara serà ton perler. 2 Tu perlaràs  
Ex 7,1 sobra Farahó, e Aron ton frara serà  ton perler. 2 Tu perlaràs totes les  
Ex 7,2  paraules que yo man a tu, e Aron  ton frara parlarà a Farahó que jequesqua  
Ex 8,3  la tua casa, e en la tua cambre en  ton lit, sobra la tua carreta, e sobra la  
Ex 8,4  dels teus menjars, 4 e a tu e a  ton pobla e a tos serfs entraran les  
Ex 8,9  prech per tu e per tos serfs e per  ton poble per ço que pertèsquan les  
Ex 9,15  la mia mà, e farré a tu e a  ton pobla de pestalència, e periràs de la  
Ex 9,19  temps. 19 Donques, ajusta are  ton bestiar e tot ço que és en lo camp,  
Ex 15,26  26 e dix: –Si tu oyràs la veu de  ton Senyor, ton Déu, e faràs devant ell ço 
Ex 15,26  –Si tu oyràs la veu de ton Senyor,  ton Déu, e faràs devant ell ço que dret  
Ex 20,5 ni’ls colràs, cor yo sóm lo Senyor  ton Déu, fort e gelós, qui vesit les  
Ex 20,10  VII, qui és lo disapte del Senyor  ton Déu, reposaràs e no faràs en aquell  
Ex 20,10 faràs en aquell nenguna obra, tu ne  ton fill ne te filla, ni ton serf ne ta  
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Ex 20,10  tu ne ton fill ne te filla, ni  ton serf ne ta sirventa, ni ton bou ni ton 
Ex 20,10  ni ton serf ne ta sirventa, ni  ton bou ni ton aze, ni ton pelegrí qui és  
Ex 20,10  serf ne ta sirventa, ni ton bou ni  ton aze, ni ton pelegrí qui és dintre de  
Ex 20,10 sirventa, ni ton bou ni ton aze, ni  ton pelegrí qui és dintre de tes portes,  
Ex 20,12  e’l sentifichà. 12 »Honreràs  ton pare e ta mare per ço que visques  
Ex 20,12  la terra la qual nostro Senyor  ton Déu dóna a tu. 13 »No auciuràs. 14 »No 
Ex 20,16  16 »No faràs fals testimoni contra  ton proïsme. 17 »No cobejaràs la casa de  
Ex 20,17  17 »No cobejaràs la casa de  ton proïsme. No desigeràs la muller de  
Ex 22,26 ab uzura. 26 »Si pendràs penyora de  ton proÿsma vestiment, abans del sol  
Ex 23,4 lo plet. 4 »E si encontreràs bou de  ton amich o aze arrant, retornar-l’has  
Ex 23,5  l’has a ell. 5 E si veuràs aze de  ton amich jaent dejús son càrrech, no  
Ex 23,11  per ço que mengen los pobres de  ton poble, e ço que hy romendrà menjaran  
Ex 23,11  e açò matex faràs de ta vinya e de  ton oliver. 12 »VI dies obreràs, e en lo  
Ex 23,17  tot mascle teu devant lo Senyor  ton Déu. 18 »No degollaràs sobre lo llevat 
Ex 23,19  aportaràs en la casa del Senyor  ton Déu. »No cogues cabrit ab la let de sa 
Ex 28,1  Capítol XXVIIIIº 1 »E tu acoste’t  ton frara Aron ab sos fills, d’enmig dels 
Ex 28,4  E faran vestiments sants a Aron,  ton frare, e a sos fills, per ço que  
Ex 28,41  vestir aquestes vestedures a Aron  ton frara e a sos fills ab ell, e a tots  
Ex 32,12 e sies aconortat sobra la maleza de  ton pobla. 13 Ramembre’t de Abram, de  
Ex 32,32 32 E si no hu vols fer, rau-me de  ton libra lo qual scrivist. 33 Al qual  
Ex 33,16 16 cor ¿con poríam nós saber, yo ne  ton pobla, que haguéssem trobada gràcia  
Ex 34,24  les gens devant tu e axamplaré  ton terma, nengú no envegarà la tua terra, 
Ex 34,24  aparra’t devant nostre Senyor  ton Déu III vegades en l’ayn. 25 »No  
Ex 34,25  deguollaràs sobra levat sanch de  ton sacrifici, ne no romandrà al matí del  
Ex 34,26 terra oferràs en la casa del Senyor  ton Déu. »No coguas cabrit ab llet de sa  
Lv 9,7  ’t a l’altar e sacrifica per  ton peccat e ofir lo holocaust, e prega  
Lv 16,2  Déu a Moysèn e dix: –Parla a Aron  ton frare que no entra null temps en lo  
Lv 18,7  Yo sóm lo Senyor. 7 »La llegeza de  ton para ne la llegeza de ta mara no  
Lv 18,8  8 »La llegeza de la muller de  ton para no descobriràs, car llegeza de  
Lv 18,8 para no descobriràs, car llegeza de  ton pare és. 9 »La legeza de ta germana de 
Lv 18,11  de la filla de la muller de  ton para, la qual ha engendrade ton para i 
Lv 18,11  de ton para, la qual ha engendrade  ton para i és ta germana, no la  
Lv 18,14  de te mara és. 14 »La verguonya de  ton oncla germà de ta mara no la  
Lv 18,15 no la descobriràs, car muller és de  ton fill [*]. 16 »E [*] la muller de ton  
Lv 18,16  fill [*]. 16 »E [*] la muller de  ton germà no la manifestaràs, car  
Lv 18,16  manifestaràs, car verguonya és de  ton germà. 17 »La verguonya de la germana  
Lv 18,20  sua verguonya. 20 »Ab la muller de  ton proïsma no participaràs, ni ab  
Lv 18,21  de Maloch, ni potluyràs lo nom de  ton Déu. Yo sóm lo Senyor. 22 »Ab mascla  
Lv 19,12 nom ne potlluyràs lo nom del Senyor  ton Déu. 13 »No faràs tració ne maleza a  
Lv 19,13  13 »No faràs tració ne maleza a  ton proïsma ne’l destrenyaràs per força.  
Lv 19,13  força. No romandrà lo treball de  ton llogater envers tu fins al matí. 14 No 
Lv 19,15  la faç del rich; justament jutge a  ton proïsma. 16 No seràs faedor de crims  
Lv 19,16  No estaràs contra la sanch de  ton proïsma. Yo sóm lo Senyor. 17 »Ne  
Lv 19,17  lo Senyor. 17 »Ne hauràs en oy a  ton frara en lo teu cor, mas publicament  
Lv 19,18  de la iniquitat o inyúria de  ton proïsma. Amaràs lo teu amich axí com a 
Lv 25,3  Senyor. 3 »Per VI ayns sembreràs  ton camp e per VI anys poderàs te vinya e  
Lv 25,14  14 Quant vendràs alguna cosa a  ton proïsma o la compraràs d’ell, no’l  
Lv 25,35  tostemps és. 35 »Si atendrit serà  ton frara e malalt de mans, rebràs aquell  
Lv 25,39  »Si de pobresa destret vendrà a tu  ton frara, no’l destrenyaràs de servitut  
Lv 25,47  e, vengut a meyns, vendrà’s  ton frara o a’lgú de son llinatge, 48  
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Lv 10,6  fills d’ell, e dix: –Vós no  tondrets vostres caps ne esquinsarets  
Ex 39,10  En lo primer vers éran sàrdius e  topacis e marachdes; 11 e en la segona,  
Lv 8,23  Moysèn, pres la sanch de aquell e  toquà’n la orella de Aron destra en la  
Lv 8,24  de l’ariet que havia degollat, e  toquà’ls en lo estrem de la orella e lo  
Lv 9,9  en lo qual ell benyà son dit, e  toquà’n lo corn de l’altar, e gità lo  
Lv 11,35  de les morteÿnes d’equells serà  toquada serà inmunda en caure de sobre,  
Lv 11,38 aygua sobre la samence e aprés serà  toquada per la morteÿna, aquí matex serà  
Lv 14,28 n’ha contra Déu VII veguades, 28 e  toquar-n’ha l’estrem de la orella  
Lv 22,5  o nenguna cosa inmunda, lo  toquar del qual és sutze, 6 serà inmunda  
Ex 29,37 serà sant dels sants, e tot hom qui  toquarà aquell serà santificat. 38 »E açò  
Ex 30,29  coses, e seran sant de sans, e qui  toquarà açò serà santificat. 30 E untaràs  
Lv 5,2  la sua iniquitat. 2 Ànima qui  toquarà alguna cosa no nèdea, sia que sia  
Lv 5,3 és e deu esser lexada. 3 »E si algú  toquarà la inmundícia de l’home segons  
Lv 7,19  escomoviment. 19 »E la carn qui  toquarà en nenguna cosa que sia inmunda no 
Lv 11,24  llunyades sien de vós. 24 »E qui  toquarà mortaÿnes de aquelles, serà  
Lv 11,26  e no ramuga, serà inmunda; qui  toquarà aquell serà ensutzat. 27 E qui  
Lv 11,31  tots aquests són no nèdeus, e qui  toquarà la morteÿna de aquells són no  
Lv 11,36  les aygües seran mundes, e si les  toquarà nenguna de les morteÿnes, aquelles 
Lv 11,39  a vós menyar, qui llur morteÿna  toquarà serà inmunda entrò al vespra. 40 E 
Lv 15,5  inmunde és. 5 E si algun homa  toquarà lo lit de aquell, llau-se les  
Lv 15,7  no nèdeu tro al vespra. 7 E qui  toquarà la carn de aquell llevarà la sua  
Lv 15,20  per VII dies. 20 E tothom qui  toquarà ella serà no nèdeu entrò al  
Lv 15,22  seu serà ensutzat. 22 E qui  toquarà lo llit de aquella levarà lo seu  
Lv 15,27  e un siurà serà ensutzat, 27 e qui  toquarà ella serà ensutzat, e llevarà la  
Lv 22,4 mi entrò a tant que sia guorit. Qui  toquarà inmunda sobra cosa morta de la  
Lv 22,5  axí com de participament, 5 e qui  toquarà graponant o nenguna cosa inmunda,  
Lv 6,18  al Senyor; tots aquells qui  toquaran aquella seran santificats. 19 E  
Lv 15,11  tro al vespra. 11 E tot hom qui  toquaran aquests abans que sien llevats ab 
Lv 13,44  la calva. 44 »E qualque home serà  toquat de llepra e serà departit de l’  
Lv 15,12  12 E vaxell de terra que ell hage  toquat sia trenquat, e si és de fust, sia  
Ex 19,13  al munt morrà de mort.” 13 No  toquen a ell ab la mà, cor ab pedres serà  
Lv 6,27  del tabernacla. 27 »E qualquequal  toquerà les carns de aquell serà  
Lv 7,21  perirà de son pobla. 21 »E qui  toquerà la sutzura de l’home o de le  
Lv 11,8  e llurs calabrines mortehines no  toquets, cor no nèdees són a vós. 9  
Lv 11,43  les vostres ànimes ne no  toquets nenguna cosa de aquelles perquè no 
Lv 16,3  Aron en la santadat, que oferrà I  tor per peccat e un moltó en holocaust, 4  
Lv 16,6  en holocaust; 6 e com aporterà lo  tor, orerà per si e per la sua casa. 7 E  
Lv 16,11  11 »E com açò serà fet, ofira lo  tor e prech per si e per la sua casa, e  
Lv 16,14  muyra. 14 E prenga de la sanch del  tor e bany-hi son dit e git-na VII  
Lv 16,15  axí com menat és de la sanch del  tor, la qual deu espergir en la †oració†  
Lv 16,18 [*]. 18 [*] e aportarà la sanch del  tor e del cabrit e gitarà aquella sobre  
Lv 16,27  entrarà en la albergada. 27 E lo  tor e lo cabrit que seran deguollats per  
Ex 14,3  los fills de Ysrael: “Cor ells són  torbats en la terra, al desert los han  
Ex 15,15  los prínseps de Edom foren  torbats, e los forts de Moab hagueren  
Lv 1,15 aquells los sacerdots a l’altar, e  torcen-li al coll axí que sia trencat lo 
Ex 23,8  dons, cor axorben los savis e fan  torçre les peraules dels justs. 9 »No  
Ex 4,19 E dix Déu a Moysèn en Median: –Vé e  torna-te’n en Egipta, cor tots aquells  
Ex 22,26  abans del sol colguant la  torna a ell, 27 cor allò solament és  
Ex 4,7 blanca com a neu. 7 E dix-li Déu:  –Torna la mà en ton si. E tornà-le-hy  
Ex 4,3  -le en terra. E ell le hy gità e  tornà colobra, e fogí Moysèn devant ella.  
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Ex 4,4  la mà e pres-la, e mantinent  tornà verga. 5 –Açò és fet per ço que  
Ex 4,7 -li Déu: –Torna la mà en ton si. E  tornà-le-hy e trach-le’n sane axí  
Ex 4,18 fets los senyals. 18 E anà Moysèn e  tornà a Ytró, son sogre, e dix a ell: –Iré 
Ex 4,20  e posà aquells sobra un aze, e  tornà en Agipta portant la verga de Déu en 
Ex 7,10  Aron la verga devant Farahó [*], e  tornà colobre. 11 E apellà Farahó hòmens  
Ex 7,15  riba del flum, e la verga la qual  tornà colobra porteràs en la tua mà, 16 e  
Ex 7,23 com havia menat nostre Senyor. 23 E  tornà-ce’n e intrà-sse’n en la sua  
Lv 13,13 per llepra nèdea per ço cor tota és  tornada en blanquor; home és munda. 14 E  
Lv 22,13  viuda o rebuyade e sens fills,  tornada serà a le case de son para axí com 
Ex 2,18  les ovelles. 18 E com elles foren  tornades a Ragel, para lur, ell los dix:  
Ex 32,15  perlat contra lo seu pobla. 15 E  tornant, devallà Moysèn del munt portant  
Lv 14,42  pobla en lloch inmunda, 42 e farà  tornar d’altres pedres del lloch on haurà 
Lv 13,16  no nèdea és. 16 E ci altra vegade  tornarà en blanquor e tot l’homa cobrirà, 
Lv 14,39  per VII dies; 39 e en lo VIIè dia  tornarà lo prevara en la casa, e si hy  
Ex 4,18  son sogre, e dix a ell: –Iré are e  tornaré a mos frares en Egipte, e veuré si 
Ex 7,12  e gitaren cascú d’ells sa verga e  tornaren colobres; mas la verga de Aron  
Ex 7,20  e devant sos serfs. Mantinent  tornaren en sanch, 21 e foren morts tots  
Ex 10,8  veus que Agipta és consumade? 8 E  tornaren Muysèn e Aron a Farahó, lo qual  
Ex 15,25  hach mès en les aygües, les aygües  tornaren dolces. E aquí ordonà los  
Lv 23,28  dia, car dia serà en lo qual vos  tornareu a Déu perquè hage mercè lo Senyor 
Lv 13,7  crexerà e serà vist lleprós, sia  tornat al prevera 8 e condepnar-l’ha  
Lv 13,25  lo secerdot; e si en ella és  tornat cabel blanch e la visió pregona pus 
Ex 32,27 posa coltell a son llats, e anats e  tornats de la una porta entrò a l’altre  
Lv 13,20 la carn altra [*] e los pèls si són  tornats en blanquor, e si axí és,  
Ex 34,34  e com axia devant ell, ell lo hy  tornava, e puys perlava ab los fills de  
Ex 24,14  –Esperats-vos ací entrò que  tornem a vós. E romendran ab vós Aron e  
Ex 7,19 los lochs de les aygües, per ço que  tornen en sanch e que sia crúor en tota la 
Ex 28,7  d’amdosos los estremps, axí que  tornen a un. 8 E la sua textura e tota la  
Ex 7,9  -la en terra devant Farahó”, e  tornerà colobre. 10 E intraren Moysèn e  
Lv 25,41  41 e aprés n’exirà ab sos fills e  tornerà a le sua generació e posseció de  
Ex 7,17 en la mia mà les aygües del flum, e  torneran en sanch, 18 e los pexos qui són  
Lv 25,33  rehemudes no seran en lo jubileu,  torneran a llurs senyors, car les cases de 
Ex 26,17  E en lo llats de la taula haurà II  tornets, enaxí que una taula se pugua  
Ex 26,24  e la una se tendrà ab l’altre ab  tornets d’or, e les IIs taules qui en los 
Ex 36,22  e mig. 22 II encastadures –uns  tornets– havia en cascuna de les posts per 
Lv 2,14 Senyor, de les espigues verdajants,  torraràs aquelles al foch, e puys les  
Lv 23,40  arbre spes de fulla, e sàlzer del  torrent, e alegrar-vos-heu devant lo  
Ex 27,2  e haurà III colzes d’alt. 2 E les  torres dels IIII angles seran cubertes de  
Ex 2,13  e dix en aquell qui havia lo  tort: –Per què fers ton proÿsma? 14 E  
Lv 21,18  de poquesa o asent gran o nas  tort, 19 si haurà trenquat lo peu, si  
Ex 29,23  és moltó de consagració, 23 e una  torta de pa, e una fogace untade d’oli, e 
Ex 26,1  feràs axí X cortines de lli  tortís e de blau color de grane [*], e  
Ex 26,31  porpre, de color vermella, de lli  tortís e de obra brodade e bella, veyrade  
Ex 26,36  de porpre, de color vermella e lli  tortís, obra obrada. 37 E faràs al  
Ex 27,9  serà la cortina de blau de lli  tortís, de C colzes de lonch un llats  
Ex 27,16  porpre, de color vermella e de lli  tortís, obra brodade. Les sues colones  
Ex 27,18  e V colzes d’alt, e serà de lli  tortís, e llurs colones, d’aram. 19 E  
Ex 28,5  porpre, de color vermella e de lli  tortís, 6 e faran lo efot de color de drap 
Ex 28,6  e de porpre e de grane, e de lli  tortís, obra brodade, 7 de abdues les  
Ex 28,8 porpre e de color vermella e de lli  tortís. 9 »E pendràs II pedras de unicla e 
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Ex 28,15 porpre e de color vermella e de lli  tortís. 16 E faràs ell codrat en dobla, e  
Ex 35,6  e porpra e color vermella, e lli  tortís e pèlls de cabres, 7 e pells de  
Ex 36,8  del tabernaccla, X cortines de lli  tortís e blau e porpra e color vermella †e 
Ex 36,35  grana e de color vermella e de lli  tortís, obra brodade e vayra e destincta,  
Ex 38,9 la tenda en la playe austral de lli  tortís, de C colzes, 10 e XX colones de  
Ex 38,16  del tabernaccla féu texir de lli  tortís, 17 e los fonaments de les colones  
Ex 38,18 de porpre e de color vermella e lli  tortís, e havia de llonch XX colzes, e d’ 
Ex 38,23 porpra e de color vermella e de lli  tortís. 24 E tot l’or qui fou despès en  
Ex 39,1 porpra e de color vermella e de lli  tortís faéran draps brodats a obs de la  
Ex 39,2 porpra e de color vermella e de lli  tortís, 3 [*] e tellà †bragues† d’or, e  
Ex 39,8 porpre e de color vermella e de lli  tortís, 9 e fo quodrat e dopla, de mesura  
Ex 39,22 de porpre e de color vermella e lli  tortís, 23 e cascavells de or munde que  
Ex 39,25 texida a Aron e a sos fills, de lli  tortís, 26 e corones ab lurs corns [*], 27 
Ex 39,27  e bragues a cascú d’ells, de lli  tortís, 28 e lo braguer atrecí de lli  
Ex 39,28  28 e lo braguer atrecí de lli  tortís e de blau e de porpra e de color  
Lv 12,6  holocaust e I poll de coloma o de  tortra per peccat a le porta del  
Lv 1,14  de ocells al Senyor, axí com de  tortres e de colomins, 15 ofiren aquells  
Lv 5,7 si no porà ofarir bestiar, ofira II  tortres o II coloms a nostre Senyor, un  
Lv 5,11  si no basta son poder que ofira II  tortres o dos polls de coloms, ofira per  
Lv 12,8  pugua ofarir un anyell, prengua II  tortres o II polls de coloms, un dels  
Lv 14,22  e II sistés d’oli 22 e II  tortres o II polls de coloms, dels quals  
Lv 14,30  sobre ell devant Déu; 30 e de les  tortres e dels polls dels coloms ofira 31  
Lv 15,14  14 E en lo VIIIè dia pendrà II  tortres e II polls de coloms, e devant Déu 
Lv 15,29  lo VIIIè dia oferrà al sacerdot II  tortres o II polls de coloms a le porta  
Ex 3,5  ací. Descalce’t lo calsament de  tos peus, com lo loch en què astàs terra  
Ex 3,6  és. 6 E dix: –Yo sóm lo Déu de  tos pares, Déu de Abram e lo Déu de Ysach  
Ex 4,5  ço que crèguan que aparech Déu de  tos pares, Abram, Ysach e Jacob. 6 E dix- 
Ex 5,15  què fas açò contra nós, qui som  tos serfs? 16 Palla no és donade a nós, e  
Ex 8,3  la tua carreta, e sobra la casa de  tos serfs e del teu poble, e en los teus  
Ex 8,4 menjars, 4 e a tu e a ton pobla e a  tos serfs entraran les granotes.” 5 E dix  
Ex 8,9  mi que yo prech per tu e per  tos serfs e per ton poble per ço que  
Ex 8,21  anar, vet que yo tramatré a tu e a  tos serfs e a tos pobles, e en totes les  
Ex 8,21  yo tramatré a tu e a tos serfs e a  tos pobles, e en totes les tues cases, tot 
Ex 9,30  terra. 30 Mas yo conech que tu ne  tos serfs no tembrets encara nostre  
Ex 10,6  6 e umpliran les cases tues e de  tos serfs e de tots agipcians, tant que  
Ex 12,24  aqueste peraule llegítima a tu e a  tos fills entrò anpertostemps. 25 E con  
Ex 13,9  tua mà e quaix ramenbranse devant  tos ulls, per ço que llig de nostre Senyor 
Ex 13,11  cananeus, segons que ha jurat a  tos pares que donarà aquella a tu, 12  
Ex 13,14 [*] per preu. 14 E com te demanaran  tos fills demà: “Què és açò?”, tu  
Ex 13,16 e quax senyal de ramenbrament entre  tos ulls, de açò que ab mà fort te tregué  
Ex 22,24  coltell, e serà te muller vídua e  tos infans pubills. 25 »Si argent  
Ex 22,29  dar per ofarir, e lo primer nat de  tos fills daràs a mi, 30 e de tos bous e  
Ex 22,30  de tos fills daràs a mi, 30 e de  tos bous e de tes ovelles faràs  
Ex 23,12  per ço que reposen los bous e  tos àzens, e que †resesquen† los fills de  
Ex 23,12  los fills de ta serventa e  tos palagrins o estrayns. 13 »Tot ço que  
Ex 23,16 l’aximent de l’ayn, com ajustaràs  tos fruyts del camp. 17 »III veguades en  
Ex 23,22  que he perlat, yo saré anemich de  tos anemichs, e aflegiré aquells qui tu  
Ex 23,25  Déu vostre, per ço que yo benaesca  tos pans e tes aygües, e que lleu la  
Ex 23,26  tua terra, e conpliré lo nombre de  tos dies. 27 »E la mia terror enviaré  
Ex 23,27  poble al qual tu entraràs, e tots  tos anemichs daré en ta servitut; 28 e  
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Ex 28,3  e honrament. 3 E tu perlaràs a  tos [*] savis de cor, los quals yo he  
Ex 32,13  ’t de Abram, de Ysach e da Jacob,  tos servidors, los quals jurest per tu  
Ex 33,13  yo sàpia tu e trop gràcia devant  tos ulls; reguorda aquest pobla e aquesta  
Ex 34,16  16 e pendries de llurs filles a  tos fills, e puys, que aquells qui sarien  
Ex 34,16  no fessen fornicar los fills de  tos fills en llurs déus. 17 »Déus fonadís  
Ex 34,20  serà aucís. Lo primer nat de  tos fills raembràs, e no aparràs devant mi 
Lv 2,14  dons de les tues promícies de  tos fruyts a nostre Senyor, de les  
Lv 10,9  per ço que no’n beuràs tu ne  tos fills com intreràs en lo tabernaccla  
Lv 10,13  en lloch sant, cor dat és a tu e a  tos fills dels sacrificis del Senyor, axí  
Lv 10,14  menyarets en lloch munde tu e  tos fills e les filles tues ab tu; a ells  
Lv 10,15  devant Déu, e pertanyen a tu e a  tos fills en lley perdurabla, axí com manà 
Ex 32,8  adugist de terra de Agipta, 8 e  tost se són pertits de la via que mostrist 
Lv 6,12  lloch net [*]. 12 »E lo foch crem  tostem sobre la ara de l’altar, lo qual  
Ex 15,18 tues mans. 18 Lo Senyor regnarà per  tostemps e oltra. 19 E és entrade la  
Ex 18,22  22 los quals jutgen lo poble  tostemps, e les coses mayors a què no  
Ex 25,30 altar lo pa de proposició devant mi  tostemps. 31 »E faràs canelobre de or net  
Ex 27,20  per ço que de aquell crem [*]  tostemps 21 en lo tabernacla del  
Ex 28,30 en lo seu pits devant nostra Senyor  tostemps. 31 »E faràs la gonella de lo  
Ex 30,8  vespra, ferà perfum de temiama per  tostemps devant nostra Senyor en les  
Ex 32,13 la tua sament, e posseyrets aquella  tostemps.” 14 E aconortà’s nostre Senyor, 
Lv 6,18  menyaran ella, e açò sia fur per  tostemps a vostres generacions de  
Lv 16,31  aflegirets vostres ànimes a fur de  tostemps. 32 »E perdonarà lo secerdot qui  
Lv 23,14  al Déu vostre. Manement és per a  tostemps en vostres generacions e en totes 
Lv 23,21  no fareu en aquell. Custum per a  tostemps serà en totes generacions e  
Lv 23,31 no fareu en aquell. Custum bo per a  tostemps a vosaltres serà en totes  
Lv 23,41  dies cascun ayn; costum serà per a  tostemps en vostres generacions. E en lo  
Lv 24,3  lo Senyor a honor e a usance per a  tostemps en vostres generacions; 4 sobre  
Lv 24,8  fills de Ysrael de amistansa per a  tostemps, 9 e seran de Aron e de sos fills 
Lv 25,30 aquella e los seus succeÿdors per a  tostemps, e rembra no’s porà en lo temps  
Lv 25,32  llivítichs que en la ciutat són,  tostemps se poden raembra. 33 Si rehemudes 
Lv 25,34  no les vendran, car posseció per  tostemps és. 35 »Si atendrit serà ton  
Lv 25,46  e posayr-los-heu per a  tostemps; e los vostros frares [*] no’ls  
Ex 1,14  de brach mesclat ab palla, e ab  tot servey en lo camp e en tota lur obra  
Ex 1,22  a elles cases. 22 E manà Farahó a  tot lo poble dient: –Qualque mascla  
Ex 8,21  pobles, e en totes les tues cases,  tot llinatges de mosques [*] en totes les  
Ex 9,19  Donques, ajusta are ton bestiar e  tot ço que és en lo camp, hòmens e  
Ex 9,19  en lo camp, hòmens e bèsties, cor  tot ço e quant serà trobat al camp defora  
Ex 9,25 tota la terra de Agipta [*]. 25 [*]  tot ço que atrobà en los camps, de l’home 
Ex 10,5  res d’ella no aparrà, e menyaran  tot so que és [*] a le padruscade, e  
Ex 10,9  ovelles e ab nostros bous e ab  tot nostre arnès, cor gran festa és de  
Ex 10,13  e nostre Senyor tremès vent bufant  tot aquell dia e aquella nit; e lo matí  
Ex 10,14  totes les fins dels agipcians sens  tot nombre, axí que no foren tantes abans  
Ex 10,15  e tots los poms dels arbres e  tot ço [*] que a le padruscade era romàs,  
Ex 10,15  e en la herba, de la terra en  tot Agipte. 16 Per la qual cosa, mantinent 
Ex 10,26  ofiram al Senyor Déu nostre? 26 E  tot nostre bestiar se n’irà ab nós, axí  
Ex 11,2 -ha axir. 2 Digues, donques, are a  tot lo poble que parle cascú ab son amich, 
Ex 11,3  Farahó e devant sos serfs e devant  tot lo poble. 4 E dix: –Açò diu nostre  
Ex 11,8  e adoreu-ma dient: “Ix tu e  tot lo poble qui és sotmès a mi”. E aprés  
Ex 13,15 de açò yo sacrifich a nostre Senyor  tot lo mascle qui obre vulve, e tots los  
Ex 14,6  6 E mès-se en carrera, e pres  tot lo poble ab si, 7 e menà ab si DC  
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Ex 15,21  dient: Cantem a nostro Senyor  tot gloriós e engranaït, cor ell ha gitat  
Ex 16,10  10 E dementra perlava Aron a  tot lo ajustament dels fills de Ysrael,  
Ex 16,23 coses que haurets obs demà, fets, e  tot ço que devets coure, cohets. E açò que 
Ex 18,1  de Median, sogre de Moysèn,  tot ço que havia fet nostre Senyor a  
Ex 18,8  8 comtà Moysèn a son sogre  tot so que Déu havia fet a Farahó, e com  
Ex 18,8  agipcians per amor de Ysrael, e  tot lo treball que era esdevengut a ells  
Ex 18,14  14 E com Jetró, son sogre, viu  tot ço que ell feya al pobla, dix: –Què és 
Ex 18,14  tu fas al poble? Per què seus tu  tot sol e al poble està devant tu del matí 
Ex 18,21 que deguen fer. 21 Donchs, triha de  tot lo poble hòmens poderosos e tements  
Ex 18,23  seus manements poràs sostanir, e  tot aquest poble poràs menar cascú en son  
Ex 18,24  24 E com Moysèn oý açò, ell féu  tot ço que ell li consellà. 25 E Moysèn  
Ex 18,25  25 E Moysèn alegí barons [*] de  tot lo poble de Ysrael, e estebblí-los  
Ex 19,8  Déu que digués a ells. 8 E respòs  tot lo poble ensemps dient: –Tot ço que ha 
Ex 19,11  sobre lo munt de Senaý devant  tot lo poble. 12 E ordonaràs tot lo poble  
Ex 19,12 devant tot lo poble. 12 E ordonaràs  tot lo poble entorn e diràs-los:  
Ex 19,12 ne us acostets a les sues fins, cor  tot hom qui tocarà al munt morrà de mort.” 
Ex 19,18 estigueren a le reÿl del munt. 18 E  tot lo munt [*] fumave per ço devellà  
Ex 20,18 aze, ne res que d’equels sia. 18 E  tot lo poble ohí les veus e veya los lamps 
Ex 20,24 e vostres ovelles e vostros bous en  tot loch en lo qual serà memòria del meu  
Ex 23,17  17 »III veguades en l’ayn aparrà  tot mascle teu devant lo Senyor ton Déu.  
Ex 23,27 terror enviaré devant tu, e auciuré  tot lo poble al qual tu entraràs, e tots  
Ex 25,11 desobre una corona, un cercle d’or  tot entorn, 12 e IIII sercles d’or, los  
Ex 25,24  d’or net. E faràs a ella alredor,  tot entorn en aquell orla d’or 25 tot  
Ex 25,25  tot entorn en aquell orla d’or 25  tot entorn faràs un sercla qui l’aur  
Ex 25,39 aquestes sien en pes de un quintar,  tot lo pes del canelobre; e tots aquests  
Ex 27,19  les eynes del tabernacle [*] e  tot ço que pertayn a la cort serà d’aram. 
Ex 28,33 devall als peus de aquell guonella,  tot entorn, faràs magranes de blau e de  
Ex 29,2  que sia untat d’oli [*]; emperò  tot açò faràs de farina de forment. 3 E  
Ex 29,13  del tabernacla. 13 E pendràs  tot lo grex qui cobra los budells, e la  
Ex 29,18 has [*] sobra son cap, 18 e ofarràs  tot lo moltó ab ensens sobra l’altar.  
Ex 29,37  aquell, e serà sant dels sants, e  tot hom qui toquarà aquell serà  
Ex 30,14  de XX anys amont donarà lo preu  tot a nostro Senyor. 15 Lo rich no  
Ex 30,25  net I sister. 25 E configiràs  tot açò, e untaràs d’equest ungüent d’  
Ex 33,8  Moysèn al tabernacla, llevave’s  tot lo pobla e astava cascú a la porta de  
Ex 33,19  Respòs nostre Senyor: –Yo mostraré  tot bé a tu, e apellaré lo nom de nostre  
Ex 34,11  les quals són fahedor. 11 »Observa  tot ço que vuy he manat a tu, e yo mateix  
Ex 34,23  23 »Tres vegades en l’ayn aparrà  tot mascla teu devant lo Senyor  
Ex 34,32 los fills de Ysrael, als quals manà  tot ço que havia oït de Déu en lo munt de  
Ex 35,21  al tabernaccla del testimoni ne a  tot ço que era master ne nesseçari a lur  
Ex 35,22  e nasals, e tots vaxels d’or,  tot ho ofariren a Déu. 23 E si nagú havia  
Ex 35,24  d’or ni d’argent ni de aram,  tot ho ofariren a Déu, e tot lenyam de  
Ex 35,24  de aram, tot ho ofariren a Déu, e  tot lenyam de setim per fer diverses  
Ex 35,26  vermelles 26 e pèlls de cabres;  tot açò faeren per lur pròpria voluntat.  
Ex 35,33  pedres, e en obra de fusta. E  tot ço que pot esser trobat en farrer 34  
Ex 36,3  E com la obra sa comensàs de fer,  tot dia venia lo pobla per lo matí e  
Ex 37,6  portar-la. 6 E féu una claustra  tot entorn de pur aur, e havia de llonch  
Ex 37,11 or pur. E féu a ella orla de or pur  tot entorn, 12 en la qual orla havia  
Ex 37,12  la qual orla havia corona e cercla  tot d’or [*], tot entorn, de ampla de  
Ex 37,12  corona e cercla tot d’or [*],  tot entorn, de ampla de IIII dits, e sobra 
Ex 37,16 axí com olles, culleres, giradores,  tot fou de or pur [*]. 17 E féu lo  
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Ex 37,26  axia un corn. 26 E cobrí aquell  tot de aur net, son terrat e ses parets  
Ex 37,26 de aur net, son terrat e ses parets  tot entorn e sos corns. 27 E féu axí una  
Ex 37,27  27 E féu axí una corona d’or  tot entorn, e II anells d’or sobra la  
Ex 38,11  e ab los caps de les colones,  tot era de una matexa mesura, e les obres  
Ex 38,24  vermella e de lli tortís. 24 E  tot l’or qui fou despès en la obra del  
Ex 39,31  e faéran los fills de Ysrael  tot ço que havia manat nostre Senyor a  
Ex 39,42  per Aron e per sos fills. 42 Cor  tot ço que manà nostre Senyor a Moysèn axí 
Ex 40,4  E aduràs aquí la taula e arrezaràs  tot son arresament, e posaràs sobra  
Lv 1,8  demunt ordonats, enperò lo cap e  tot ço de dins, axí com la fraxura 9 e los 
Lv 2,16  com és del far e de l’oli, e de  tot l’ensens, cor sacrifici és a Déu.  
Lv 3,3  lo grex de la tela e lo grex  tot qui dins ell és 4 en abdós los  
Lv 3,5  e en totes les parts de dins, 5 de  tot açò face perfum sobra l’altar, posat  
Lv 3,10  los llombles e sobra los ronyons  tot lo grex de dins pendràs, 11 lo qual  
Lv 3,15  sobra aquells prop de la yllade, e  tot lo grex de dins, 16 pendrà lo sacerdot 
Lv 3,17  habitacles. Ni grex ni sanch de  tot en tot no mengerets, e lo grex qui és  
Lv 3,17  Ni grex ni sanch de tot en  tot no mengerets, e lo grex qui és entorn  
Lv 4,7  en lo tabernacla del testament, e  tot l’altra romanent de la sanch buydarà  
Lv 4,12  los budells e ab los fems, 12 e ab  tot lo romanent del cors traurà fora de la 
Lv 4,19  del testimoni. 19 E prenga  tot lo seu sèu e face’n perfum sobra l’  
Lv 4,31 lo fonament de aquell. 31 E pendràs  tot lo sèu axí com sa sol pendra los  
Lv 6,5  4 totes coses pensades reta, 5  tot ço que per enguan volia retenir,  
Lv 6,23  del para per dret succeyrà, 23 e  tot sacrifici dels sacerdots serà consumit 
Lv 7,9  haurà la pell de aquell, 9 e  tot sacrifici de sèmola qui serà cuyt en  
Lv 7,9  de sèmola qui serà cuyt en forn e  tot ço que serà cuyt en casola o en  
Lv 7,34  del Senyor, en lley perdurable a  tot lo poble de Ysrael. 35 »E aquesta és  
Lv 8,3 canestell de pa alís, 3 e ajustaràs  tot lo pobla a le porta [*]. 4 [*] defora, 
Lv 8,10 oli ab lo qual untà lo tabernacla e  tot ço qui és en ell, 11 e santificà ells  
Lv 8,21  los budells e los peus, e l’ariet  tot ensès sobre l’altar per ço com era  
Lv 8,25  entorn. 25 E lo sèu e la coha e  tot lo grex qui cobre los ronyons e los  
Lv 9,7  lo holocaust, e prega per tu e per  tot lo pobla, e com oferràs dons per lo  
Lv 10,3  qui s’acosten a mi, e devant  tot lo poble seré glorificat. E com ho oý  
Lv 10,7  unció és sobre vós. E ells feren  tot ço que manà Moysèn. 8 E dix Déu a  
Lv 11,2  als fills de Ysrael: »Guordats  tot ço que he escrit per ço que sia vostra 
Lv 11,3  de tots los animals de la terra: 3  tot aquell qui ha depertida la ungla e que 
Lv 11,15  e voltor segons son genus, 15 e  tot corp negra e tot ocell de sa  
Lv 11,15  son genus, 15 e tot corp negra e  tot ocell de sa senblance, 16 esturçs [*]  
Lv 11,41 serà inmunda entrò al vespra. 41 »E  tot ço que grepona sobra la terra sia  
Lv 13,16  altra vegade tornarà en blanquor e  tot l’homa cobrirà, 17 considerarà ell lo 
Lv 13,46  és e no nèdeu; e aquest habitarà  tot sol fora de la albergada. 47  
Lv 13,51 ensutzat serà jutgat lo vestiment e  tot ço que serà atrobat, 52 e per amor de  
Lv 14,6  del sedra e la grana e l’hisop,  tot açò benyaràs en la sanch de l’ocell  
Lv 15,11  serà no nèdeu tro al vespra. 11 E  tot hom qui toquaran aquests abans que  
Lv 15,13  totes les sues vestedures e encara  tot lo cors en aygües vives, serà munda.  
Lv 15,16  de coyt, llevar-s’ha lo cors  tot ab aygua, e serà inmunde tro al  
Lv 15,23  serà no nèdeu tro al vespra. 23 E  tot vaxell sobre lo qual ella siurà,  
Lv 16,16  colpes e de lurs peccats, e segons  tot açò ferà en lo tabernacla del  
Lv 19,6 mengereu aquella, e l’altre dia, e  tot quant serà restat en lo terç dia ab  
Lv 20,14  d’ella, lleig peccat ha obrat;  tot viu sia cremat ab elles; no romendrà  
Lv 21,24  Moysèn a Aron e als fills seus e a  tot Ysrael totes coses que a ell éran  
Lv 24,14  lo seu cap, e allapiden aquell  tot lo poble. 15 E als fills de Ysrael  
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Lv 26,44  axí poch no’ls avorriré perquè de  tot sien destroÿts e que fos trenquat lo  
Lv 27,32 que sots la verga de pastor passen,  tot quant dehè vendrà serà santificat al  
Ex 19,8  respòs tot lo poble ensemps dient:  –Tot ço que ha perlat nostre Senyor farem. 
Ex 23,13  e tos palagrins o estrayns. 13  »Tot ço que he dit a vós guordats, e no  
Ex 24,7  lo poble, los quals digueren:  –Tot ço que ha perlat nostro Senyor ferem, 
Ex 34,19  spiga axist de terra de Agipta. 19  »Tot ço que obra vullva de llinatge  
Ex 38,3  semblants, e ensencés, e tanalles.  Tot açò féu de aram. 4 E féu †a la ara† a  
Lv 3,16  fer-n’ha perfum suau al Senyor.  Tot lo sèu serà de nostre Senyor. 17  
Lv 8,27  sobra lo sèu e la cama dreta. 27  Tot açò ensemps lliurà a Aron e a sos  
Lv 10,9  manà Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9  –Tot vi és que pot enbriaguar; per ço que  
Lv 11,26 e serà no nèdeu tro al sol post. 26  »Tot animal que hage ungla fesa mas no  
Lv 11,33  e axí aprés seran mundades. 33  Tot vaxell de terra en lo qual alguna cosa 
Lv 22,3  aquells qui vendran aprés de ells:  »Tot hom qui s’acostarà de vostre  
Lv 22,24  [*] aquests no’s pot peguar. 24  Tot animal lo qual haurà neletats o  
Lv 27,28  no’s vendrà ni’s porà rembra.  Tot quant una vegada serà sentificat, del  
Ex 1,6  6 E morí Josep e tots sos fraras e  tota la generació de aquells. 7 E los  
Ex 1,14  e ab tot servey en lo camp e en  tota lur obra servien ells ab duresa de  
Ex 5,12 obre. 12 E fo escampat lo poble per  tota la terra de Agipta per ço que  
Ex 7,19  tornen en sanch e que sia crúor en  tota la terra de Agipte, axí en vaxells de 
Ex 7,21  agipcians beura [*], e fo sanch en  tota la terra de Agipta. 22 E feren  
Ex 8,6  e puyaren les granotes e cobriren  tota la terra de Agipte. 7 [*] 8 E apellà  
Ex 8,16  polç de la terra, e seran poys en  tota la universa terra de Agipta.” 17 E  
Ex 8,17 la terra, e foren fets poys [*] per  tota la terra de Agipte. 18 E faheren  
Ex 8,24 casa de Farahó e de sos serfs, e en  tota la terra de Agipta, e fo corrumpude  
Ex 9,9  de sendra [*], 9 [*] polç sobra  tota la terra de Agipte, e serà sobre los  
Ex 9,9  los hòmens e sobre les bèsties de  tota la universa terra de Agipte verola.  
Ex 9,11  de la verola que en ells era e’n  tota la terra de Agipte. 12 E Déu endurahí 
Ex 9,14  que no és nagú senblant a mi en  tota la terra. 15 E ara yo estendré la mia 
Ex 9,16  e que sia racomtat lo meu nom en  tota la terra. 17 ¿E encare ratens lo meu  
Ex 9,22 lo cel per ço que sia padruscade en  tota la universa terra de Agipte, sobre  
Ex 9,22  e sobra le herba del camp, e en  tota la terra de Egipte. 23 E stès Moysèn  
Ex 9,24  nengun temps no’n fou tante en  tota la terra de Agipta [*]. 25 [*] tot ço 
Ex 9,25  a le bèstia, ferí la pedruscade, e  tota la herba dels camps e tots los arbres 
Ex 10,5  tues cases, 5 enaxí que cobriran  tota la terra axí que res d’ella no  
Ex 10,12  que pugen sobre ella, e que mengen  tota la herba que romàs a le pedruscade.  
Ex 10,14 ce los llegosts, 14 e puyaren sobra  tota la universa terra de Agipte, e foren  
Ex 10,15  temps ne aprés, 15 e cobriren  tota la faç de la terra, guardant e  
Ex 10,15 totes coses. E fou menyade la herba  tota de la universa terra, e tots los poms 
Ex 10,21 vers lo cel, e seran tenebres sobra  tota la terra de Agipte, ten fosques que a 
Ex 10,22 e foren fetas tanebres horribles en  tota la univerce terra de Agipta per IIIs  
Ex 11,6  bèsties. 6 E serà gran clamor en  tota la universa terra de Egipte, tal que  
Ex 11,10 no llexà axir lo poble de Ysrael de  tota la sua terra. 12,Tit Capítol XII 1 E  
Ex 12,3 e primer mes de l’ayn. 3 Perlats a  tota la universa terra e coŀlació dels  
Ex 12,6  mes aquest, e sacrificaran ella de  tota la multitut dels fills de Ysrael en  
Ex 12,41  conplits, en aquel matex dia axí  tota la host de nostre Senyor de la terra  
Ex 14,4  e saré glorificat en Farahó e’n  tota la sua host, e sebran los agipcians  
Ex 14,9  e totes les carretes de Feraó e  tota la universa host, era en Hiroch  
Ex 14,17  e saré glorificat en Farahó, e en  tota la sua host, e en les sues carretes,  
Ex 14,20  ’ls de nit, axí que entra ells  tota la nit clerayà, e en aquells era  
Ex 14,21  Déu lo vent fort bufant que bufàs  tota la nit, e mès la mar en sech. E foren 
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Ex 14,28  aygües e cobriren les carretes e  tota la cavallaria e la host de Farahó qui 
Ex 15,4  4 Car les carretes de Farahó e  tota la sua host [*] en mar, e tots los  
Ex 16,1 1 E mogueren-ce de Helim, e vench  tota la multidut dels fills de Ysrael en  
Ex 16,2  de terra de Agipte. 2 E mermurà  tota la congragació dels fills de Ysrael  
Ex 16,3  aquest desert, per ço que aucieces  tota aquesta multitut de fam? 4 E dix Déu  
Ex 16,9  9 E dix Moysèn a Aron: –Digues a  tota la universa congregació dels fills de 
Ex 16,13  e puyaren guatles e cobriren  tota la posade [*]. 14 E cobrí tota la faç 
Ex 16,14  tota la posade [*]. 14 E cobrí  tota la faç de la terra. E aparech en lo  
Ex 17,1  17,Tit Capítol XVIII 1 E moch-se  tota la multitud dels fills de Ysrael [*]  
Ex 18,26  era molt greu retornave a ell, e  tota poque cosa jutyaven ells. 27 E llexà  
Ex 19,5  de tots los pobles, cor mia és  tota la terra, 6 e vós serets a mi en  
Ex 20,9  disapte. 9 VI dies obreràs e feràs  tota la obra, 10 e en lo dia VII, qui és  
Ex 22,10  a son proïsma aze o bou o ovella e  tota bèstia a guardar, e morrà e  
Ex 25,9 habitaré enmig de aquells, 9 entorn  tota senblance del tabernacle que yo  
Ex 28,8  tornen a un. 8 E la sua textura e  tota la sua obra serà veyrada d’aur e de  
Ex 28,31  31 »E faràs la gonella de lo ephot  tota blave, 32 enmig loch de la qual serà  
Ex 30,16  ni lo pobra no aminvarà. 16 E  tota la moneda que hauràs dels  
Ex 31,3  e de entaniment e de sciència en  tota obra 4 per cogitament de fabre,  
Ex 31,5  marbra o de pedras prasioses, e de  tota divercitat de fusta. 6 E he donat a  
Ex 31,6  del trip de Dan, ab cor de  tota saviesa per ço que fessen totes les  
Ex 35,1  Capítol XXXVI 1 Ajustà Moysèn  tota la companiya dels fills de Ysrael e  
Ex 35,4  dia del disapte.” 4 E dix Moysès a  tota la coŀlació dels fills de Ysrael:  
Ex 35,5  de vós les promícies al Senyor, de  tota vostra voluntat e ab alegra cor  
Ex 35,20 a mi axí com a sacerdots.” 20 E axí  tota la multitut dels fills de Ysrael  
Ex 35,31  e de enteniment e de sciència en  tota doctrina, 32 a cogitar e a fer la  
Ex 35,35  vermella e en lli, tixén e fayent  tota obra nova que atrobava. 36,Tit  
Ex 37,1  d’alt I colze e mig. E cobrí-la  tota de pur or, dedins e defora. 2 E féu a 
Ex 39,31  Senyor a Moysèn. 31 E fou acabade  tota la obra del tabernacla [*] del  
Lv 2,13  teu Déu del teu sacrifici que en  tota oferta no ofires sal. 14 »Si en altra 
Lv 4,13  gitar les sendres [*]. 13 »Cor si  tota la coŀlació de Ysrael sa ignorave per 
Lv 6,22  de suavitat a nostre Senyor. 22 E  tota la oferta serà cremada en l’altar  
Lv 6,30  cor sant dels sants és, 30 e  tota la oferena que’s deguoll per peccat  
Lv 7,27  axí de ocells com de bestiar; 27  tota ànima qui menyarà sanch perirà dels  
Lv 9,5  en lo qual loch, com estigués  tota la multidut devant Déu, 6 dix Moysèn: 
Lv 9,23  la glòria de nostre Senyor en  tota la multitud. 24 E veus que foch axí  
Lv 10,6  no muyrats, per ço que sobre  tota la coŀlació no isqua indicnació. E  
Lv 11,34  demunt ells seran no nèdeus, e  tota cosa que beurets llíquida de tots los 
Lv 11,36  36 E les fons e les sisternes e  tota cosa on sa ajusten les aygües seran  
Lv 13,12  la llepra en la cotna e cobrirà  tota la carn, del cap entrò als peus, açò  
Lv 13,13  lo prevera que la llepra li cobre  tota la carn sua, jutyar-l’ha per  
Lv 13,13 -l’ha per llepra nèdea per ço cor  tota és tornada en blanquor; home és  
Lv 14,36  llepra serà en aquella, per ço que  tota no sia feta inmunda de la cosa qui en 
Lv 14,45  e les sues pedres e la fusta e  tota la universa pólvora sia gitada fora  
Lv 14,54 per dret. 54 »Aquesta és la lley de  tota llepra e de percudiment, 55 de llepra 
Lv 16,5  5 »E sostendrà Aron devant  tota la multitud dels fills de Ysrael II  
Lv 17,14  -la ab terra, 14 car la ànima de  tota carn en la sanch és. E per ço he dit  
Lv 17,14  als fills de Ysrael: La sanch de  tota carn no mengereu, car la ànima de  
Lv 17,14  carn no mengereu, car la ànima de  tota carn en la sanch és, quisvulla que  
Lv 19,2  2 –Parla als fills de Ysrael e a  tota la conpanya d’equell e diràs a ells: 
Lv 24,16  muyra, ab pedres sia allapidat per  tota la moltitut del poble; vulla que sia  
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Lv 25,9  mes, en temps de misericòrdia en  tota la vostra terra. 10 E santificaràs l’ 
Lv 25,24  e conrehadós meus sou, 24 per què  tota la regió de vostre poceció sots pacta 
Lv 25,28  a l’any del jubileu, car en ell  tota venda retornerà al senyor e al  
Lv 27,29  dels sants serà al Senyor. 29 E  tota santificació qui és presentade per l’ 
Ex 12,47  ne no trenquarets os de aquell. 47  »Tota la coŀlació dels fills de Ysrael  
Lv 15,4  deccorre, aytale humor és lleig. 4  Tota la estrada en la qual dormirà ell, e  
Lv 17,12  de açò dixí als fills de Ysrael:  Tota ànima de vós no mengerà sanch, ni  
Lv 18,29  és astada abans de vosaltres. 29  Tota ànima qui farà nenguna de aquestes  
Lv 23,29  mercè lo Senyor de vosaltres. 29  Tota ànima qui no serà aflegida en aquest  
Lv 27,25  e l’havia en poseció hagut. 25  »Tota estimació dels sicles del santuari  
Lv 27,28  tant com se vulla sia estimat. 28  »Tota cosa que al Senyor serà santificada, 
Lv 26,44  com seran en la terra batallívol,  totalment no’ls meynspresaré ni axí poch  
Ex 1,5  Naptalí, Gaad, Asser. 5 E foren  totes les ànimes que hy entraren de la  
Ex 3,16 dient: Vezitant vesita a vós, e viu  totes les coses que són sdevengudes a vós  
Ex 3,20  la mia mà, e percudiré a Agipta an  totes les mies maravelles qui són  
Ex 4,28 bezà-lo. 28 E racomtà-li Moysèn  totes les paraules del Senyor per les  
Ex 4,30  de Yraell. 30 E dix-los Aron  totes les paraules que nostre Senyor havia 
Ex 6,9  Yo sóm Senyor.” 9 E contà Moysèn  totes les peraules aquestes als fills de  
Ex 6,29  Parle a Farahó, rey de Agipta,  totes les coses que yo parle a tu. 30 E  
Ex 7,2  serà ton perler. 2 Tu perlaràs  totes les paraules que yo man a tu, e Aron 
Ex 8,21  e a tos serfs e a tos pobles, e en  totes les tues cases, tot llinatges de  
Ex 8,21  tot llinatges de mosques [*] en  totes les universes terres com ells seran. 
Ex 8,26  –No’s pot axí fer †menys de  totes les obres† dels agipcians adorarem e 
Ex 9,10  e vexigues en tots los hòmens e en  totes les bèsties. 11 E no poguéran los  
Ex 9,14  mi, 14 cor en esta vegade trematré  totes les mies plagues sobre lo teu cor, e 
Ex 10,2  orelles dels fills de Yrael. E de  totes aquelles coses que són entravengudes 
Ex 10,14  terra de Agipte, e foren en  totes les fins dels agipcians sens tot  
Ex 10,15  de la terra, guardant e aguastant  totes coses. E fou menyade la herba tota  
Ex 10,19  Roya, axí que no’n romàs nengú en  totes les fins de Agipta. 20 E endurahí  
Ex 12,20  20 Nengun llevat no menyarets en  totes vostres habitacions, e menyarets  
Ex 12,25  ha feta covinensa, vós observats  totes aquestes coses. 26 E com diran a vós 
Ex 14,7  un anaven hòmens combatadors, e  totes les altres carretes de Agipte a obs  
Ex 14,9  la mar, e tots los cavalquants e  totes les carretes de Feraó e tota la  
Ex 14,23  e tots los cavelquants de Farahó e  totes les carretes intraren per mig de la  
Ex 15,20  en la mà, e profetitzà. E axiren  totes les fembres aprés de ella ab  
Ex 19,7  meyors nats del poble, e dix-los  totes les peraules que havia dites Déu que 
Ex 19,9 tu enpertostemps. E denuncià Moysèn  totes aquestes peraules de Déu al poble,  
Ex 19,25  Moysèn al poble e contà a ells  totes aquestes coses. 20,Tit Capítol XXI 1 
Ex 20,1  20,Tit Capítol XXI 1 E perlà Déu  totes les paraules aquestes e dix: 2 –Yo  
Ex 20,11  Déu lo cel e la terra e la mar e  totes les coses que hy són, e reposà en lo 
Ex 22,29  del pobble. 29 »Tots delmes e  totes promeyes te usaràs a dar per ofarir, 
Ex 24,3 3 E vench Moysèn e recomtà al poble  totes les peraules del Senyor, e encare  
Ex 24,4  perlades farem. 4 E escriví Moysèn  totes universes peraules de nostro Senyor. 
Ex 24,8  nostro Senyor ab vosaltres sobre  totes aquestes peraules. 9 E pujaren  
Ex 25,22 seran sobre la archa del testament,  totes les coses que yo manaré a tu e als  
Ex 26,8 de ample, e de aquesta mesura seran  totes les altres. 9 E junyir-les-has  
Ex 26,11 o bagues, e que sia feta una [*] de  totes. 12 E açò que sobre serà en les  
Ex 26,17 en aquesta manera se puguen ajunyir  totes, 18 les quals sien XX en lo llats de 
Ex 26,29  taules demont entrò demont. 29 E  totes aquestes posts cobriràs d’or, e  
Ex 27,3  e ses giradores e sos ensencés, e  totes ses eynes d’eram. 4 E faràs en  
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Ex 27,19  e llurs colones, d’aram. 19 E  totes les eynes del tabernacle [*] e tot  
Ex 28,20  e de unicles e de berils. E  totes aquestes pedras seran encastades per 
Ex 28,38  de Ysrael en tots sos dons e’n  totes ses ofertes. E serà la landa tots  
Ex 29,14  del vadell e lo coyr e la fenta e  totes ses manudalles cremaràs defora de la 
Ex 30,27 los vaxells seus, e lo candalobra e  totes les aÿnes, e l’altar de la tamiama  
Ex 30,28  e lo pitxell e lo bassí, e  totes les universes coses que pertanyen a  
Ex 30,29 lur coltivament. 29 E santifiquaràs  totes les coses, e seran sant de sans, e  
Ex 31,6  de tota saviesa per ço que fessen  totes les coses que yo he manades a tu: 7  
Ex 34,34 puys perlava ab los fills de Ysrael  totes les coses que a ell éran manades, 35 
Ex 35,13  13 e la taula e ses perxes e  totes les eynes, e los pans de proposició, 
Ex 36,9  colzes e de ampla IIII colzes, e  totes les cortines éran de aquesta matexa  
Ex 36,15  XXX colzes, e IIII d’ampla, e  totes axí éran de una matexa masura. 16 De 
Ex 36,18 conguoyir la tenda e que fos fet de  totes les XI una. 19 E féu cubertor a la  
Ex 36,22 la una ab l’altra; e axí ho féu en  totes les taules del tabernaccla. 23 De  
Ex 36,34 de la un angla tro a l’altra. 34 E  totes aquestes taules sien daurades, e les 
Ex 36,36  colones [*], ab llurs capitells,  totes cubertes d’or, e los fonaments  
Ex 36,38  38 e les colones [*] e cobrí-les  totes d’or, e llurs fonaments, ço és, so  
Ex 37,15  féu de fust de setim, e foren  totes cubertes de or. 16 E los vaxells a  
Ex 37,24 or net. 24 E pasava lo canalobra ab  totes ses eynes d’or net I quintar. 25 E  
Ex 38,16 colones ab sos fonaments. 16 Atrecí  totes les tendes del tabernaccla féu texir 
Ex 38,18  e d’alt V, segons la mesura de  totes les altres coses de la tenda. 19 E  
Ex 38,20  lurs fonaments éran de aram, 20 e  totes les estaques del tabernacla e de la  
Ex 39,13  crisòlits e unicles e beriŀles; e  totes aquestes pedres éran encastades en  
Ex 39,32  a Moysèn ab la tenda e ab  totes ses eynes, axí com són corbayons, e  
Ex 39,35  e la cuberta, 35 e la taula e  totes ses eynes e lo pa de proposició, 36  
Ex 39,36  36 e lo canalobra e les llàntees e  totes ses eynes, e l’oli de la  
Ex 39,39  de l’aram, [*] e ses perxes e  totes ses eynes, e lo pitxer e lo bassí, e 
Ex 39,40  cort e ses staques e ses cordes, e  totes les eynes del servey del tabernacla, 
Ex 39,43  E Moysèn banaý a ells con viu que  totes aquestes coses éran acabades axí com 
Ex 40,4 arresament, e posaràs sobra aquella  totes aquelles coses que’t són manades. E 
Ex 40,11  la ara d’ells, los vaxells seus e  totes les coses consagrades, per ço que  
Ex 40,14  enpertostemps. 14 E féu Moysèn  totes les coses que li manà nostra Senyor. 
Ex 40,31  portat en la tenda. E aprés que  totes aquestes coses foren complides, 32  
Ex 40,36 foch, vahent lo pobla de Ysrael per  totes llurs mugudes. Expl Ací fenex lo  
Lv 3,4 los ronyons, e en los lombles, e en  totes les parts de dins, 5 de tot açò face 
Lv 4,9  prop de la yllada, e del fetge, e  totes coses, 10 axí con del sacrifici del  
Lv 4,11  dels holocausts. 11 E la pell e  totes les carns ab lo cap e ab los peus e  
Lv 5,3  la inmundícia de l’home segons  totes les sutzures que ensutzar solen e li 
Lv 6,3  cosa perduda o le hy salerà, o en  totes aquestes maneres o en una de totes  
Lv 6,3  totes aquestes maneres o en una de  totes farà contra aquella en les quals  
Lv 6,4  coses solen peccar los hòmens, 4  totes coses pensades reta, 5 tot ço que  
Lv 9,5  aparech a vós Déu.” 5 E aportaren  totes les coses que manà Moysèn a la porta 
Lv 10,6  indicnació. E los vostres frares e  totes les cases de Yrael ploraran sobre lo 
Lv 11,20  e pupuda e rata panada. 20 »E  totes volataries anant sobra IIII peus  
Lv 11,28  e serà no nèdeu tro al vespra, cor  totes aquestes coses són inmundes a vós.  
Lv 11,29  coses són inmundes a vós. 29 »E  totes aquestes coses seran comtades entra  
Lv 11,44  No ensutzets les vostres ànimes en  totes les reptílies que’s moven en terra, 
Lv 11,46  animals e de les volataries e de  totes ànimas vivents que’s moven en aygua 
Lv 13,59  de llana o de lli e de astam e de  totes coses sots pel, com se deguen mundar 
Lv 14,11  l’homa, estebblirà aquell e  totes aquestes coses devant Déu, a le  
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Lv 14,12  e lo sister de l’oli, e oferran  totes les coses devant Déu. 13 E  
Lv 14,32  del llebrós qui no pot haver  totes coses en son abundament. 33 E perlà  
Lv 14,36 36 Lo prevera mana a ell que denetg  totes les universes coses de la sua casa  
Lv 15,13 dies de la sua mundació, e llevades  totes les sues vestedures e encara tot lo  
Lv 16,16 16 E perdonarà sobre lo santuari de  totes les inmundícies dels fills de Ysrael 
Lv 16,19  e nedeyarà e santificarà ell de  totes les inmundícies dels fills de  
Lv 16,21  sobre lo cap de aquell, confesarà  totes les iniquitats dels fills de Ysrael  
Lv 16,21  iniquitats dels fills de Ysrael e  totes les colpes e encara tots los peccats 
Lv 16,22 -n’ha lo cabrit sobra lo seu cap  totes les llurs iniquitats en terra  
Lv 17,7  deguollen nengunes presentalles de  totes les coses [*] ab les quals són  
Lv 18,24  peccat és. 24 »No siau potluats ab  totes aquestes coses en les quals són  
Lv 18,24  coses en les quals són ensutzades  totes les gens universalment, les quals  
Lv 18,27  és pelagrí entra vosaltres, 27 car  totes aquestes horribletats faeren los  
Lv 20,23  foragitar devant vosaltres, car  totes aquestes coses faeren, de què les he 
Lv 21,24  e als fills seus e a tot Ysrael  totes coses que a ell éran estades  
Lv 23,3  en ell. Disapte del Senyor és en  totes les habitacions vostres. 4 Aquestes  
Lv 23,14  en vostres generacions e en  totes habitacions vostres. 15 »Comtareu,  
Lv 23,17  sacrifici novell al Senyor 17 de  totes habitacions vostres: II pans de  
Lv 23,21  Custum per a tostemps serà en  totes generacions e habitasions vostres.  
Lv 23,31  per a tostemps a vosaltres serà en  totes generacions e habitasions vostres;  
Lv 26,22 bísties e apoquesquen vostres coses  totes, e seran fetes vostres carreres  
Ex 16,23  disapte és sentificat al Senyor.  Totes aquelles coses que haurets obs demà, 
Ex 24,3  e respòs lo poble tots a una veu:  –Totes les paraules que nostre Senyor ha  
Ex 25,39  e sos ensencés sien d’or net. 39  Totes les eynes aquestes sien en pes de un 
Ex 26,2  e la empleza, de IIII colzes.  Totes les cortines seran de una matexa  
Ex 27,17 IIII, e llurs pilars, atretants. 17  Totes les colones de la cort entorn seran  
Ex 29,24  és posade devant nostre Senyor. 24  Totes aquestas cosas posaràs sobre les  
Ex 29,35  manyar, cor santificats són. 35  »Totes les coses que he manades a tu,  
Ex 31,11  timiama odorabble en lo santuari.  Totes aquestes coses que yo mane a tu  
Lv 2,11 de les ofertes de nostre Senyor. 11  »Totes les ofertes que seran ofertes a  
Lv 15,20  sia departida per VII dies. 20 E  tothom qui toquarà ella serà no nèdeu  
Lv 25,13 menyareu. 13 L’ayn jubileu retorna  tothom a les sues possecions. 14 Quant  
Ex 31,15  és rapòs sant a nostro Senyor.  Totom qui farà en aquell dia obra morrà de 
Ex 6,3  a Abram e Ysach e Jacob en Déu  totpoderós, e en lo meu nom Adonay, lo  
Ex 34,23  tot mascla teu devant lo Senyor  totpoderós, Senyor Déu de Ysrael. 24 Com  
Ex 15,3  com hom combatador, e son nom és  Totpoderós. 4 Car les carretes de Farahó e 
Ex 1,6  ya era en Agipta. 6 E morí Josep e  tots sos fraras e tota la generació de  
Ex 4,19  –Vé e torna-te’n en Egipta, cor  tots aquells qui quarien la tua ànima són  
Ex 4,21 –Com t’entornaràs en Agipta, vejes  tots senyals que t’he mostrats e que he  
Ex 4,29  29 E vengueren abdozos e ajustaren  tots los vells de Yraell. 30 E dix-los  
Ex 6,19  foren: Moholí e Mussí. Aquests  tots foren los perentats de Lleví per les  
Ex 7,19 aquells, e los rius e los estanys e  tots los lochs de les aygües, per ço que  
Ex 7,21 tornaren en sanch, 21 e foren morts  tots los peixos qui éran en lo flum, e  
Ex 7,22  de Agipta. 22 E feren senblantment  tots los encantadors dels agipcians ab  
Ex 8,2 ’l vol lexar, vet que yo percudiré  tots los térmens ab granotes, 3 e bulliran 
Ex 8,3  térmens ab granotes, 3 e bulliran  tots los flums de granotes, e pugeran e  
Ex 9,6  en l’altre dia, que foren morts  tots los animals dels egipcians, e dels  
Ex 9,10  fo feta verola e vexigues en  tots los hòmens e en totes les bèsties. 11 
Ex 9,25  e tota la herba dels camps e  tots los arbres de la regió trenchà la  
Ex 10,5  és [*] a le padruscade, e rauran  tots los arbres que’s fan en los camps, 6 
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Ex 10,6  les cases tues e de tos serfs e de  tots agipcians, tant que més no’n véran  
Ex 10,15  herba tota de la universa terra, e  tots los poms dels arbres e tot ço [*] que 
Ex 10,19  e llevà’n los llegosts e gità’ls  tots en la Mar Roya, axí que no’n romàs  
Ex 10,23  moura del loch en què era; mas en  tots los lochs hon habitaven los fills de  
Ex 11,5  nit entraré en Agipte 5 e morran  tots los primés nats a le terra de Egipte, 
Ex 11,5  serventa que és detràs la mola, e  tots los primers nats de les bèsties. 6 E  
Ex 11,7  no fo debans ne serà aprés; 7 e de  tots los fills de Ysrael no morrà un ca,  
Ex 11,8 los fills de Ysrael.” 8 –E devallen  tots aquests serfs a mi –dix Faraó– e  
Ex 11,10 de Agipta. 10 Moysèn e Aron faheren  tots los senyals aquests devant Farahó,  
Ex 12,12  Agipta en la nit aquesta, e farré  tots los primers nats en la terra de  
Ex 12,12  de l’home entrò a le bèstia, e en  tots los déus de Agipte faré juý. Yo sóm  
Ex 12,21  cosa aliza. 21 E apellà Moysèn  tots los vells de Ysrael e dix a ells:  
Ex 12,29  la mige nit que farí nostre Senyor  tots los primers nats de terra de Agipte,  
Ex 12,29  les catives que éran en càrser, e  tots los primers nats de les bèsties. 30 E 
Ex 12,30  30 E llevà’s Farahó de nits, e  tots sos serfs e tots aquells de Agipte, e 
Ex 12,30  Farahó de nits, e tots sos serfs e  tots aquells de Agipte, e fou nade entre  
Ex 12,42  de Agipte; aqueste deven observar  tots los hòmens dels fills de Ysrael en  
Ex 12,44  estrayn no manuch d’ell, 44 mas  tots vostres serfs e vostres companyes  
Ex 12,48 a Déu, primerament sien circunzisos  tots los mascles de aquell; adonch acost- 
Ex 13,2  com de les bèsties, cor meus són  tots. 3 E dix Moysèn al poble: –Ramenbrats 
Ex 13,9  ço que llig de nostre Senyor sia  tots temps en la tua bocha, cor ab fort mà 
Ex 13,12  que obren vulva a nostro Senyor, e  tots aquells qui són primer nats en les  
Ex 13,15  jaquir anar, e nostre Senyor ocís  tots los primers nats de la terra de  
Ex 13,15  tot lo mascle qui obre vulve, e  tots los primers de mos fills raem.” 16 E  
Ex 14,9  a ells, qui posaven prop la mar, e  tots los cavalquants e totes les carretes  
Ex 14,23  -los e intraren aprés d’ells, e  tots los cavelquants de Farahó e totes les 
Ex 15,4  e tota la sua host [*] en mar, e  tots los alets prínceps de aquell són  
Ex 15,15  de Moab hagueren gran temor, e  tots los estedans de Canahan tremolaren;  
Ex 16,6  dies. 6 E digueren Moysèn e Aron a  tots los fills de Ysrael: –Al vespra  
Ex 16,15 veren los fills de Ysrael, digueren  tots ensemps: «Man hu?», qui vol dir: «Què 
Ex 16,22  per sengles hòmens. E vengueren  tots los prínseps de la multitut, e  
Ex 18,9  9 Fo molt alegra Jetró per amor de  tots los béns que Déu havia fets a Ysrael, 
Ex 18,11  que gran és lo Senyor nostre sobre  tots los déus [*] de ells. 12 E ofarí  
Ex 18,12  e sacrifici a Déu. E vench Aron e  tots los vells de Ysrael per ço que  
Ex 18,26  deenas 26 qui jutyassen lo poble  tots temps, e ço que era molt greu  
Ex 19,5  covinensa, serets a mi trezor de  tots los pobles, cor mia és tota la terra, 
Ex 19,18  com a fum de fornal. Era lo munt a  tots terribble, 19 e lo so de la botzina  
Ex 23,27 tot lo poble al qual tu entraràs, e  tots tos anemichs daré en ta servitut; 28  
Ex 24,3 encare los juÿns, e respòs lo poble  tots a una veu: –Totes les paraules que  
Ex 25,2  que aporten a mi les promícies de  tots los hòmens, e de aquell qui ofir  
Ex 25,9  que yo mostraré a tu e de  tots los vaxells, farets axí aquell a le  
Ex 25,36  poms e lurs astes de ella seran  tots de fin aur batedís. 37 E faràs VII  
Ex 25,39  tot lo pes del canelobre; e  tots aquests vaxells sien fets de aur pur. 
Ex 28,38  santificarà los fills de Ysrael en  tots sos dons e’n totes ses ofertes. E  
Ex 28,38  totes ses ofertes. E serà la landa  tots temps en lo seu front per ço que  
Ex 28,41 ton frara e a sos fills ab ell, e a  tots consagraràs les mans e sentificaràs a 
Ex 30,14 sicla oferran a nostro Senyor. 14 E  tots aquells qui hauran de XX anys amont  
Ex 30,27  del testament, 27 e la taula e  tots los vaxells seus, e lo candalobra e  
Ex 31,7  la claustra que desobra ella és, e  tots los vaxells del tabernacla, 8 e la  
Ex 31,8  del tabernacla, 8 e la taula e  tots los vaxells, e lo canelobra molt pur  



PERE CASANELLAS CONCORDANCES DE LA BÍBLIA DEL SEGLE XIV COLBERT: EX-LV 

898 
 

Ex 31,9  la timiama, 9 e de l’holocaust e  tots los vaxells, e’l pitxell e lo bací,  
Ex 32,1 devallar del munt, e ajustaren-se  tots sobra Aron e diguéran: –Lleva’t e  
Ex 32,26  venga a mi. E ajustaren-se a ell  tots los fills de Lleví, 27 als quals ell  
Ex 33,10 tabernacla, e perlaven de Moysèn 10  tots los universos servidors, e deyen que  
Ex 33,16  per ço que’ns gloriagem desobra  tots los pobles qui habítan sobra la  
Ex 34,10  –Yo faré fermament, e devant  tots yo faré senyals que null temps no  
Ex 34,19  de llinatge masculí serà meu de  tots los animals, axí de bous con de  
Ex 34,32  perlàs, 32 venguéran a ell atressí  tots los fills de Ysrael, als quals manà  
Ex 35,3 obra, morrà. 3 No ensendràs foch en  tots los vostros habitacles en lo dia del  
Ex 35,22  d’or e orelleras e nasals, e  tots vaxels d’or, tot ho ofariren a Déu.  
Ex 35,29  nostre Senyor per mà de Moysèn, e  tots los fills de Ysrael volentarosos  
Ex 36,1  1 E faheren Bestell e Holiap e  tots los hòmens savis als quals Déu donà  
Ex 36,2  apellàs Moysèn a ells, e encara a  tots los hòmens ensemps als quals havia  
Ex 36,3  hi ofarien obrar, 3 lliurà a ells  tots los universos dons dels fills de  
Ex 36,8  bastava e sobrebundava. 8 E faéran  tots los savis da cor, a complir la obra  
Ex 37,19  e aquesta matexa obra era en  tots los VI canons qui axien de la cana  
Ex 37,22 les flos d’equel canó mateix, e de  tots los altres eren [*] d’or net. 23 E  
Ex 38,10  e los caps de les colones e  tots los corballons éran de argent. 11 En  
Ex 38,30 altar ab lo crivell de l’aram e ab  tots los vaxells que pertanyen a son ús,  
Ex 40,10  10 e l’altar de l’holocaust e  tots los vaxells seus, 11 e la ara d’  
Lv 3,14 e lo grex qui cobra lo ventre e [*]  tots los menbres vidals, 15 e los II  
Lv 3,17  dret en les generacions, en  tots los vostres habitacles. Ni grex ni  
Lv 4,2  per ignorància de sacrifici e de  tots manements que’l Senyor ha manat que  
Lv 6,12 lo sacerdot metén a ell llenya matí  tots dies, e lo holocaust posat, desobra  
Lv 6,18 generacions de sacrifici al Senyor;  tots aquells qui toquaran aquella seran  
Lv 7,26  del seu pobla. 26 »E la sanch de  tots los animals no menyarets en menyar,  
Lv 8,11 l’altar VII veguades, e untà ell e  tots sos vaxells e lo pitxell e son bací  
Lv 9,1  fills e los fills de sos fills e  tots los mejors nats de Yrael, e dix Aron: 
Lv 10,11  11 Ensanyarets als fills de Ysrael  tots los meus fus que ha parlat Déu a ells 
Lv 11,2  són los animals que menyarets de  tots los animals de la terra: 3 tot aquell 
Lv 11,9  en aygües e són llegudes a vós:  tots aquells qui han ales ne esquates, axí 
Lv 11,27  27 E qui anirà sobre ses palmes de  tots los animals qui van ab IIII peus,  
Lv 11,31  cameleon e lluert e cocodillus; 31  tots aquests són no nèdeus, e qui toquarà  
Lv 11,34 e tota cosa que beurets llíquida de  tots los vaxells serà inmunda. 35 Qualque  
Lv 14,8 llevarà la sua vestimenta, rague’s  tots los pèls del cors e lleu-sa en  
Lv 14,9 ’s lo cap e la barbe e les celles e  tots los pèls del cors, e llau-se altra  
Lv 15,24  serà no nèdeu per VII dies, e en  tots llochs on ell dormirà ensutzarà. 25  
Lv 16,21  Ysrael e totes les colpes e encara  tots los peccats de aquells. E com haurà  
Lv 16,30  perdó vostre e encara mundament de  tots vostres peccats: devant nostre Senyor 
Lv 17,2  2 –Parla a Aron e a sos fills e a  tots los fills de Ysrael e digues a ells:  
Lv 19,24  de aquells. 24 En lo quart ayn  tots los fruyts de aquells saran  
Lv 19,37  de terra de Agipta. 37 »Servau  tots los meus manaments e tots los juýs, e 
Lv 19,37  »Servau tots los meus manaments e  tots los juýs, e feu tots aquells. Yo són  
Lv 19,37  manaments e tots los juýs, e feu  tots aquells. Yo són lo Senyor. 20,Tit  
Lv 20,5  [*] generació, e tellaré aquell e  tots aquells qui hauran consentit a ell  
Lv 22,18  18 –Parla a Aron e a sos fills e a  tots los fills de Ysrael. Diràs a ells:  
Lv 24,9 sacrifici del Senyor, de dret per a  tots temps. 10 »E veus que axit és un fill 
Lv 24,14  fora les tendes, e pozen  tots aquells qui hu han oït les sues mans  
Lv 25,10  Lè, e apellar-l’has Remició a  tots los habitadors de la tua terra, car  
Lv 25,55  ab sos fills. 55 »Car meus són  tots los fills de Ysrael, los quals he  
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Lv 26,13  de vostros caps perquè caminàceu  tots drets. 14 »La qual cosa si no oirets  
Lv 26,14 »La qual cosa si no oirets ni fareu  tots los meus manements, 15 e  
Lv 26,34  a le terra los llurs disaptes en  tots los dies de la sua soladat, quant  
Ex 12,33 -los-ne fore de la terra dient:  «Tots sóm morts!» 34 E portà-se’n lo  
Ex 22,29  malayràs lo príncep del pobble. 29  »Tots delmes e totes promeyes te usaràs a  
Ex 35,29  de suau odor a compondra. 29  Tots los hòmens e les fembres ab pensa  
Lv 6,29  respat e puys llevat ab aygua. 29  »Tots los mascles del llinatge sacerdotal  
Lv 7,6  a nostre Senyor per la colpa. 6  Tots los mascles del llinatge de preveres  
Lv 11,12 no mengets ne llur morteÿna [*]. 12  Tots aquells qui no han ales ne asquata en 
Lv 11,34  amor de açò deu esser trenquat. 34  Tots los menyars que menyarets, si serà  
Lv 23,42  les casades de rama per VII dies.  Tots aquells qui seran de la generació de  
Lv 27,30 no’s rembrà, mas de mort morrà. 30  »Tots delmes de la terra, [*] dels blats,  
Lv 27,32 -ha la quinta part de aquells. 32  Tots los delmes dels bous e de ovelles e  
Lv 13,46 e clamar-s’ha al sacerdot 46 per  totstemps, cor llebrós és e no nèdeu; e  
Lv 25,23 23 »La terra de sert no’s vendrà a  totstemps, car mia és, e vosaltres  
Ex 4,6  en ton si. E com le hy hach meza,  trach-le’n massella blanca com a neu. 7 
Ex 4,7  mà en ton si. E tornà-le-hy e  trach-le’n sane axí com s’era debans.  
Lv 19,13  del Senyor ton Déu. 13 »No faràs  tració ne maleza a ton proïsma ne’l  
Lv 5,15  Déu a Moysèn dient: 15 –Ànima con  tractarà falcia e’n error en aquelles  
Ex 26,12  en les cortines que cobriran en lo  traginat, ço és, una cortina que hy és  
Ex 36,14  de cabres axí per cobrir sobra lo  traginat del tabernaccla, 15 e havia  
Ex 40,24 24 E posà l’altar de l’or sots lo  traginat del testimoni, devant lo vel de  
Ex 40,30 e sos peus 30 com intraren dejús lo  traginat de la covinensa e puyaren a l’  
Ex 13,8  que féu nostre Senyor a mi com ma  tragué de Agipte.” 9 E serà quaix senyal  
Ex 13,14  respondràs a ells: “En mà fort nos  tragué nostre Senyor de terra de Agipte,  
Ex 32,1  cor aquell homa, Moysèn, qui’ns  tragué de terra de Agipta, no sabem què li 
Ex 32,4  los teus déus, de Ysrael, qui’t  traguéran de terra de Agipta! 5 E con Aron 
Ex 33,15 –Si tu mateix no vas ab nós, no’ns  tragues d’equest [*], 16 cor ¿con poríam  
Ex 6,13  a Faraó, rey de Agipta, per ço que  traguessen los fills de Yraell de Agipta.  
Ex 6,26  e Moysèn, als quals menà Déu que  traguessen los fills de Yraell de la terra 
Ex 14,11  què has volgut fer açò, que’ns  traguesses de Agipte? 12 ¿No és aquesta la 
Ex 20,2  2 –Yo són lo Senyor Déu teu qui’t  traguí de terra de Agipte, de casa de  
Lv 23,43 habitar los fills de Ysrael com los  traguí de la terra de Agipta. Yo sóm lo  
Lv 26,45  la mia amistanse primera quant los  traguí de la terra de Agipta en presència  
Ex 33,1 aquest lloch, tu e lo teu pobla que  traguist de terra de Agipta, en la terra  
Ex 4,28  paraules del Senyor per les quals  tramatia ell, e los senyals que menave  
Ex 8,21  si no’l llexes anar, vet que yo  tramatré a tu e a tos serfs e a tos  
Lv 26,25  haureu acorriment en les siutats,  tramatré pastalència enmig de vosaltres, e 
Ex 2,5 la infanta viu la caxeta en lo riu,  tramès-hi una de ses massipes. E pres la 
Ex 5,22  lo teu poble, ne per què has  tramès mi? 23 Cor per ço com yo sóm intrat 
Ex 18,6 la posade prop del munt de Déu, 6 e  tramès a dir a Moysèn: –Yo, Jetró, vench a 
Ex 3,12  ab tu, e açò serà senyal que yo’t  tramet: com trauràs lo poble meu de  
Ex 4,13  dix: –Prec-ta, Senyor, que hy  trametas altre. 14 E nostre Senyor yrasch  
Ex 3,10  són aflagits. 10 Donchs, vina, e  trametré’t a Farahó, e treuràs lo meu  
Ex 36,23 havia XX de plage de migjorn contra  tramuntana, 24 ab XL colones d’argent, II 
Ex 36,25  del tabernacla que romandrà vers  tramuntana féu XX taules 26 ab XL colones  
Ex 38,11  de argent. 11 En l’angla devers  tramuntana era la tenda ab les colones e  
Ex 40,20  nostre Senyor, devers la plaja de  tramuntana, fora del vel, 21 ordonada  
Ex 40,22  davant la taula, devers la part de  tramuntana, 23 e ordonà les llantes en  
Lv 24,20  com ha fet axí sia fet d’ell: 20  trancadura per trencadura, ull per ull,  
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Lv 26,30 coses vostres, e les vostres ýdoles  trancaré; caureu entre les caygudes de les 
Ex 28,32 ora d’esberch [*] per ço que no’s  tranch leugerament. 33 E devall als peus  
Lv 21,19  si haurà trenquat lo peu, si haurà  tranquada la cama o la mà, 20 si serà  
Lv 21,20  si ha pruhige en lo cors, si serà  tranquat, 21 nengú qui haurà màcula de la  
Ex 34,1 que éran escrites en les taules que  tranquest. 2 E està aperallat per lo matí  
Ex 16,6  vespra sabrets que nostre Senyor  trasch-vos de terra de Agipte, 7 e al  
Ex 32,12 12 ¿E diran los agipcians: “Per mal  trasch ells de nostre poder, per auciura  
Lv 24,14 13 Lo qual perlà a Moysèn 14 dient:  –Trau lo blestomador fora les tendes, e  
Lv 4,12  12 e ab tot lo romanent del cors  traurà fora de la albergade, en lo lloch  
Lv 6,11  d’altres, e pendrà les sendres e  traurà-les defora de la albergada, e  
Ex 3,12  serà senyal que yo’t tramet: com  trauràs lo poble meu de Agipta, tu  
Ex 25,15  o anells, e null temps no les  trauràs d’ells. 16 E posaràs en la arque  
Ex 6,27 parlaren a Farahó rey de Agipta per  traure los fills de Yraell de Agipta, e  
Ex 6,6  de Yraell: “Yo són lo Senyor qui  trauré vós del senyorajament e de la  
Ex 7,5  estendré la mia mà sobre Agipte e  trauré los fills de Ysraell d’enmig d’  
Ex 15,9 e la mia ànima serà enriquehida. Yo  trauré lo meu coltell e la mia mà los  
Ex 12,46  »E en una case lo menyarets, e no  traurets de la carn d’equell defora, ne  
Ex 2,23  los fills de Yraell per raó del  treball que havien en la obra, e cridaren. 
Ex 5,8  ells e no’ls aminvets res del  treball, ne’ls llexets vaguar; e puys  
Ex 6,9 los quals no oïren ell per rahó del  treball de lur esparit e per la obra dura. 
Ex 18,8  per amor de Ysrael, e tot lo  treball que era esdevengut a ells en lo  
Ex 18,18  bona cosa la que tu fas. 18 En va  treball te cumsumes, tu e lo poble aquest  
Lv 19,13  per força. No romandrà lo  treball de ton llogater envers tu fins al  
Lv 22,10  [*] lo llogat per fer algun  treball per lo sacerdot no mengerà de  
Lv 26,20  de asser 20 [*] destrovida, vostre  treball serà en va, no girminarà la terra  
Lv 21,9  trobade ab mal acta e haurà mal  trectat lo nom de son Déu, ab flames serà  
Ex 26,9  la VI sia doblegade e stiga en lo  treginat de la tende, en lo front. 10 E  
Ex 13,9  en la tua bocha, cor ab fort mà  tregué a tu nostre Senyor de Agipte. 10  
Ex 13,16  tos ulls, de açò que ab mà fort te  tregué nostre Senyor de Agipte. 17 E com  
Ex 12,39  [*]. 39 E cogueren la pasta que  tregueren de Agipte e faeren-ne pans  
Ex 12,17  alís, cor en force del dia aquest  treguí vostres hosts de terra de Agipte, e 
Ex 7,16 “Lo Senyor, Déu dels hebreus, m’ha  tremàs a tu dient: Llexa anar lo meu poble 
Ex 3,13 a ells: “Lo Déu de vostres pares ma  tremat a vós”; e si dien a mi: “Com és lo  
Ex 3,14  a ells fills de Yraell: “Qui és ma  tremat a vós”. 15 E dix Déu altra vegade a 
Ex 3,15  “Lo Senyor Déu de vostres pares ma  tremat a vós, Déu de Abram e de Ysach e de 
Ex 3,16 lo Déu de Ysach, lo Déu de Jacob ma  tremat a vós dient: Vezitant vesita a vós, 
Ex 4,10  -ta, mon Senyor, que no m’hi  tremates, car yo no sóm bell perler, e de  
Ex 15,7  deposats los adversaris meus. Tu  trematist la tua yra, la qual devorà ells 
Lv 16,8  un a Déu e l’altra a cabrit «ne  trematrà» a Zazell; 9 e les quals sorts  
Ex 9,14 sacrifich mi, 14 cor en esta vegade  trematré totes les mies plagues sobre lo  
Ex 9,7  de Ysrael no’n parí nengú. 7 E  tremès Farahó si era mort nengú del  
Ex 9,27  de Ysrael, no’n caech gens. 27 E  tremès Farahó e apellà Moysèn e Aron, e  
Ex 10,13 la terra de Agipte, e nostre Senyor  tremès vent bufant tot aquell dia e  
Lv 16,10  peccat, 10 e l’altre cabrit «ne  tremès» a Zazell, posarà viu devant Déu, e 
Ex 9,20  de la padruscada.” 20 †E ell  tremet per† la peraule de nostre Senyor,  
Ex 23,20  la let de sa mara. 20 »Vet que yo  tremet lo meu àngel que vage ab tu e que  
Ex 15,15  e tots los estedans de Canahan  tremolaren; 16 espaventament e pahor vench 
Ex 26,35  migjorn, e la taula estarà devers  tremuntana. 36 »E faràs cubertor a le  
Ex 27,11 E senblantment haurà en lo llats de  tremuntana una cortina de C colzes de  
Ex 27,9  al tebernacla, e’n l’angle de  tremuntane contre migjorn serà la cortina  
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Lv 26,13  perquè no servíceu a ells, qui he  trencades les cadenes de vostros caps  
Lv 24,20  sia fet d’ell: 20 trancadura per  trencadura, ull per ull, dent per dent.  
Ex 21,27  l’uy que’ls haurà tret; 27 e si  trencarà dent de son serf o de sa serva,  
Ex 23,24  de aquells, ans los destrohiràs e  trencaràs les imatges de aquells. 25  
Lv 1,15  e torcen-li al coll axí que sia  trencat lo cuyr, e lléxan decórrer la  
Lv 22,22  en ell. 22 Si serà orp, si haurà  trencat res, si haurà nafra catada, si  
Ex 9,25 camps e tots los arbres de la regió  trenchà la pedruscade, 26 sols que en la  
Ex 32,19  molt irat, e gità les taules e  trenquà aquelles al peu del munt. 20 E  
Lv 26,19  per los vostros peccats, 19 e  trenquaré la supèrbia de la vostra duresa, 
Ex 12,46  de la carn d’equell defora, ne no  trenquarets os de aquell. 47 »Tota la  
Lv 6,28 qual la carn d’ell serà cuyta, sia  trenquat; e si serà vaxell de coura, sia  
Lv 11,33  e per amor de açò deu esser  trenquat. 34 Tots los menyars que  
Lv 15,12  de terra que ell hage toquat sia  trenquat, e si és de fust, sia llevat ab  
Lv 21,19  asent gran o nas tort, 19 si haurà  trenquat lo peu, si haurà tranquada la  
Lv 26,26  contraris, 26 e aprés que hauré  trenquat lo bastó de vòstron pa, axí que X 
Lv 26,44  de tot sien destroÿts e que fos  trenquat lo meu pacte ab ells, car yo sóm  
Ex 37,19 d’altra. 19 E havia en cascun canó  tres poms a manera de nou, ab flos ensemps 
Ex 34,23  en aquell temps de l’ayn. 23  »Tres vegades en l’ayn aparrà tot mascla  
Ex 33,22 tendré-ta la mia destra entrò que  trespàs, 23 e pendré la mia mà, e veuràs  
Lv 23,5  dia del mes en la vesprada, Peça o  Trespasament del Senyor és. 6 E lo XVè dia 
Ex 23,5  amich jaent dejús son càrrech, no  trespasaràs oltre, mas aydar-l’has a  
Ex 38,25  25 E fou ofert de aquells qui  trespassaren en nombra de XX anys e més,  
Ex 23,29 cara en un ayn, ne la terra no serà  trestornade en dasert, per ço que no  
Ex 14,5 agipcians que lo poble fogia, e fou  trestornat lo cor de Faraó e dels serfs de 
Ex 2,10  Moysèn dient: «De la ayga l’havia  tret.» 11 E en aquells dies, aprés que fon 
Ex 21,26  franchs per l’uy que’ls haurà  tret; 27 e si trencarà dent de son serf o  
Ex 32,8  déus teus, de Ysrael, qui t’han  tret de terra de Agipta.” 9 E altra vegada 
Ex 32,11 tua ira contra lo pobla lo qual has  tret de Agipta, ab gran forteleza, ab mà  
Lv 25,42  42 car mos esclaus són, yo’ls he  tret de la terra de Agipta, no vendran ab  
Lv 26,13 sóm lo Senyor Déu vostre, qui us he  tret de la terra dels agipcians perquè no  
Ex 13,3  servitut, cor ab mà fort vos n’ha  trets Déu de aquest loch per ço que no  
Ex 18,1  poble seu, axí com Déu los havia  trets de Agipte, 2 pres Sitporà muller de  
Lv 19,36  sóm lo Senyor Déu vostre qui us he  trets de terra de Agipta. 37 »Servau tots  
Lv 22,33  santifique a vosaltres, 33 e us he  trets de la terra de Agipte perquè fos a  
Lv 25,55  los fills de Ysrael, los quals he  trets de la tera de Agipta. 26,Tit  1 »Yo  
Ex 3,10  vina, e trametré’t a Farahó, e  treuràs lo meu poble, fills de Yraell, de  
Ex 7,4  e yo daré plagua en Agipte, e  treuré la mia host e lo meu poble, fills  
Ex 19,5  la mia covinensa, serets a mi  trezor de tots los pobles, cor mia és tota 
Ex 14,7  ab si, 7 e menà ab si DC carretas  triades un anaven hòmens combatadors, e  
Lv 10,10  10 per ço que hajats sciència de  triar entra sant e no sant, e encare sutze 
Lv 13,17  17 considerarà ell lo secerdot e  triar-l’ha per munda. 18 »E la carn e  
Ex 35,5  que mane nostre Senyor dient: 5  “Triats de vós les promícies al Senyor, de 
Ex 18,21 en oy avarícia, e de aquells ordona  tribuns e senturions e hòmens de  
Ex 18,25  estebblí-los prínceps del poble,  tribuns e senturions e [*] deenas 26 qui  
Ex 18,21  le obre que deguen fer. 21 Donchs,  triha de tot lo poble hòmens poderosos e  
Ex 31,2  lo fill de Urí, nét de Hur, del  trip de Judà, 3 e he umplit ell de l’  
Ex 31,6  Holiab, fill de Achisemeoch, del  trip de Dan, ab cor de tota saviesa per ço 
Ex 35,30  fill de Urí, nét de Hur, del  trip de Judà, 31 e ha complit ell de l’  
Ex 35,34  E Holiap, fill de Achisamech, del  trip de Dan, serà son conpanyó, 35 car  
Ex 38,22  fill d’Urí, nét de Hur, del  trip de Judà, complí per manement de  
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Ex 38,23  Holiap, fill de Achimach, del  trip de Dan, qui era mestra de fusta e de  
Lv 24,11  d’ell Salumich filla de Ebrí, del  trip de Dan. 12 E matéran aquell en prasó  
Ex 24,4 reÿl del munt, e XII títols per XII  trips de Ysrael. 5 E envià per jóvens dels 
Ex 28,21  noms en sengles, per los XII  trips. 22 E faràs sobra llo hosen dues  
Ex 23,9  peraules dels justs. 9 »No faces  trists los palegrins, [*] en terra de  
Ex 9,25 que atrobà en los camps, de l’home  tro a le bèstia, ferí la pedruscade, e  
Ex 10,6 del dia de lur esser sobra la terra  tro al dia aquest.” [*] 7 E diguéran los  
Ex 12,10  E no romendrà d’ell nenguna cosa  tro al matí, e si res ne romandrà d’ell,  
Ex 16,20  no’l ne craguéran e n’estoyaren  tro al matí, trobaren-ho vèrmens e  
Ex 18,13  lo poble devant Moysèn del matí  tro al vespra. 14 E com Jetró, son sogre,  
Ex 18,14  e al poble està devant tu del matí  tro al vespra? 15 Al qual dix Moysèn: –Lo  
Ex 19,2  mogueren de Rehabidim e vengueren  tro al desert de Sinaý, e faheren tendes e 
Ex 26,24  24 E seran juntes a devall  tro a demunt, e la una se tendrà ab l’  
Ex 27,21  sos fills, axí que crem de vespres  tro al matí devant Déu. E açò serà  
Ex 36,29  [*], 29 les quals éran juntes dalt  tro a baix, e la una banda feya ajustar a  
Ex 36,33  mig de les taules, de la un angla  tro a l’altra. 34 E totes aquestes taules 
Ex 39,17  sobirà de l’hossen, e venguéran  tro al muscla, e aquí havia un anell d’  
Lv 7,15  e no romangue d’ells nenguna cosa  tro al matí. 16 »Si emperò nenguna cosa  
Lv 7,16  menyada; si alguna cosa romendrà  tro al matí, llegut és de menyar-la; 17  
Lv 11,25 los seus vestiments e serà no nèdeu  tro al sol post. 26 »Tot animal que hage  
Lv 11,28  la sua vestimenta e serà no nèdeu  tro al vespra, cor totes aquestes coses  
Lv 11,31  morteÿna de aquells són no nèdeus  tro al vespra. 32 »E qui caurà sobre ells  
Lv 15,5 ell, llevat ab aygua, serà no nèdeu  tro al vespra. 6 E ci siurà allà on ell ha 
Lv 15,6 ell, llevat en aygua, serà no nèdeu  tro al vespra. 7 E qui toquarà la carn de  
Lv 15,7 ell, llevat en aygua, serà no nèdeu  tro al vespra. 8 [*] 9 E lo siti en què ha 
Lv 15,10  ell, levat en aygua, serà no nèdeu  tro al vespra. 11 E tot hom qui toquaran  
Lv 15,16  cors tot ab aygua, e serà inmunde  tro al vespra. 17 [*] 18 E la fembra ab  
Lv 15,22  e ell, llevat [*], serà no nèdeu  tro al vespra. 23 E tot vaxell sobre lo  
Lv 15,23  e llavat ab aygua, serà ensutsat  tro al vespra. 24 E si l’homa jaurà ab  
Lv 10,16  cremat qui era ofert per peccat,  trobà’l, e fou irat contra Alazar e  
Ex 33,16  yo ne ton pobla, que haguéssem  trobada gràcia devant tu, si no vas ab nós 
Ex 33,12 ’ls ma faràs a saber per nom, e he  trobade gràcia devant tu. 13 Donchs, si yo 
Ex 33,17  que tu has perlada, cor tu has  trobade gràcia devant mi, e tu matex he  
Lv 21,9  9 »La filla del sacerdot si serà  trobade ab mal acta e haurà mal trectat lo 
Ex 7,24  los agipcians entorn del flum per  trobar aygua que podessen beura, cor no  
Lv 25,26 poceció lo preu per raembra no porà  trobar, 27 seran comtats los fruyts del  
Ex 22,6  allò. 6 »E si axirà foch e  trobarà espigues al camp o guarbera de  
Lv 25,28  la posseció sua. 28 E si no hu  trobarà la sua mà, ço és, lo preu per  
Ex 15,22 anaren III dies per lo desert, e no  trobaren aygua. 23 E vengueren en Maroch,  
Ex 16,20  e n’estoyaren tro al matí,  trobaren-ho vèrmens e pudent; e fo yrat  
Ex 16,27  per ço que’n cullicen, e no’n  trobaren. 28 E dix Déu a Moysèn: –¿Entrò a 
Ex 16,25  Senyor, e per amor de açò no’n  trobarets vuy al camp. 26 En lo VI dia ne  
Ex 16,26  Senyor, e per amor de açò no’n  trobarets. 27 E vench lo setè dia, e  
Ex 9,19  e bèsties, cor tot ço e quant serà  trobat al camp defora que no serà ajustat, 
Ex 12,19  19 Per VII dies llevat no sia  trobat en les vostres cases. Aquell qui  
Ex 16,24  menà Moysèn, e no compodrí ne fou  trobat verma en aquell. 25 E dix Moysèn:  
Ex 21,16 enblarà home e vendrà aquell e serà  trobat en sa mà, de mort muyra. 17 [*] 18  
Ex 22,4  ell deu esser venut. 4 E si serà  trobat ab ell ço que haurà anblat [*], o  
Ex 22,7  enblat de casa, si lo lladre serà  trobat, deu-ne esmanar II tans; 8 e si  
Ex 35,33  de fusta. E tot ço que pot esser  trobat en farrer 34 ha donat en lo seu  
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+Ex 16,18  menys na cullia, com masurave [*]  trobave compliment, e aquell qui més na  
Ex 16,18  més na cullia, com mesurave no’n  trobave més; cadehú ne justave segons que  
Lv 23,24  a vosaltres racordable; sonareu ab  trompes e serà nomanat sant. 25 Nenguna  
Ex 9,23  vers lo cel, e nostro Senyor donà  trons e pedruscade e descuriments de lamps 
Ex 9,28  nostro Senyor que cessen los  trons e la pedra, per ço que leix anar vós 
Ex 9,29  a nostre Senyor, e cessaran los  trons e la padruscade, per ço que sàpies  
Ex 9,33 cel a nostro Senyor, e sessaren los  trons e la padruscade, axí que no caygué  
Ex 9,34  e la padruscade era sessada e los  trons, anadí a peccat, 35 e fou enduraït  
Ex 19,16 dia en lo matí, ells comensaren oyr  trons e llamps, e la qualige era sobre lo  
Ex 33,13  gràcia devant tu. 13 Donchs, si yo  trop are gràcia devant tu, mostra a mi la  
Ex 33,13 la tua faç per ço que yo sàpia tu e  trop gràcia devant tos ulls; reguorda  
Ex 34,9  e adorà, 9 e dix: –Senyor, si yo  trop gràcia devant tu, prec-ta que  
Ex 2,7  filla de Farahó: –Yré e cridaré a  tu una fembra de les hebrees que pugua  
Ex 2,7  de les hebrees que pugua nodrir a  tu aquest infant. 8 E ella dix: –Vé. Anà  
Ex 2,14 jutge sobre nós? ¿Donchs, vols-ma  tu auciure axí com auciest hir lo egepcià? 
Ex 3,12  12 E dix-li Déu: –Yo saré ab  tu, e açò serà senyal que yo’t tramet:  
Ex 3,12 com trauràs lo poble meu de Agipta,  tu sacrificaràs a Déu sobre lo munt  
Ex 3,18  18 E ogen la mia veu, e entraràs  tu e los vells de Yraell al rey da Egipta, 
Ex 4,1  le mia veu, e diran: “No aparech a  tu nostre Senyor.” 2 E dix Déu a ell: –Què 
Ex 4,8  debans. 8 –E serà si no creuran a  tu e no t’oyran per lo senyal primer,  
Ex 4,10  III dies yo no entendria ço que  tu has perlat. E he enpetxade la bocha, e  
Ex 4,14  e aquell perlarà ab ell, e veurà  tu e alegrar-s’ha en son cor. 15 Tu  
Ex 4,16  devets fer. 16 Aquell parlarà per  tu al pobla, e ell serà en la tua bocha, e 
Ex 4,16  e ell serà en la tua bocha, e  tu seràs en aquelles coses que pertayen a  
Ex 4,17  coses que pertayen a Déu. 17 E  tu prin aqueste vergua [*] ab la qual  
Ex 6,29  totes les coses que yo parle a  tu. 30 E dix Moysèn devant Déu: –Yo són en 
Ex 7,2  totes les paraules que yo man a  tu, e Aron ton frara parlarà a Farahó que  
Ex 7,16  Déu dels hebreus, m’ha tremàs a  tu dient: Llexa anar lo meu poble per ço  
Ex 8,4  relíquies dels teus menjars, 4 e a  tu e a ton pobla e a tos serfs entraran  
Ex 8,9  –Tu ordones mi que yo prech per  tu e per tos serfs e per ton poble per ço  
Ex 8,9  ço que pertèsquan les granotes de  tu e de la tua casa; mas enperò elles  
Ex 8,11  e pertir-s’han les granotes de  tu e de la tua casa, e dels teus infans  
Ex 8,21  llexes anar, vet que yo tramatré a  tu e a tos serfs e a tos pobles, e en  
Ex 8,22 no hy seran les mosques, per ço que  tu conegues que yo sóm Senyor enmig de la  
Ex 8,29  29 E dix Moysèn: –Yo axiré devant  tu, e adoraré nostre Senyor que tolgue les 
Ex 9,15  yo estendré la mia mà, e farré a  tu e a ton pobla de pestalència, e periràs 
Ex 9,16 de açò yo t’he pozat, que mostra a  tu ma forteleza e que sia racomtat lo meu  
Ex 9,30  és la terra. 30 Mas yo conech que  tu ne tos serfs no tembrets encara nostre  
Ex 10,2  aquests senyals en ell, 2 e que  tu ho contes en les orelles dels fills de  
Ex 11,8  Faraó– e adoreu-ma dient: “Ix  tu e tot lo poble qui és sotmès a mi”. E  
Ex 12,24  guarda aqueste peraule llegítima a  tu e a tos fills entrò anpertostemps. 25 E 
Ex 13,7  menyarets VII dies, e no aparrà ab  tu nenguna cosa llevade ne en les tues  
Ex 13,9  tua bocha, cor ab fort mà tregué a  tu nostre Senyor de Agipte. 10 Per la qual 
Ex 13,10  de Agipte. 10 Per la qual cosa  tu guardaràs en aquesta manera lo fur  
Ex 13,11  a tos pares que donarà aquella a  tu, 12 depertiràs aquelles que obren vulva 
Ex 13,14  tos fills demà: “Què és açò?”,  tu respondràs a ells: “En mà fort nos  
Ex 14,16 fills de Ysrael que’s moguen, 16 e  tu lleva la tua verga, e stin la tua mà  
Ex 15,11  ¿qual dels forts és senblant a  tu en forteleza, ne qui és senblant a tu  
Ex 15,11  en forteleza, ne qui és senblant a  tu en granesa e en sentedat, terrible e  
Ex 15,16  teu poble sia passat, [*] lo qual  tu has remut. 17 Tu los metràs e’ls  
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Ex 15,17 haretat, al pus ferm habitacle que  tu, Senyor, has obrat, Senyor, lo teu  
Ex 15,26  e aquí aseyà a ells 26 e dix: –Si  tu oyràs la veu de ton Senyor, ton Déu, e  
Ex 18,4  Aliàtzer, e dix: «Déu de mon para,  tu est mon ajudedor e’m desliurest del  
Ex 18,6 a dir a Moysèn: –Yo, Jetró, vench a  tu ab la muller tua e II fills teus ab  
Ex 18,14 feya al pobla, dix: –Què és açò que  tu fas al poble? Per què seus tu tot sol e 
Ex 18,14  que tu fas al poble? Per què seus  tu tot sol e al poble està devant tu del  
Ex 18,14  tu tot sol e al poble està devant  tu del matí tro al vespra? 15 Al qual dix  
Ex 18,17  dix Jetró: –No és bona cosa la que  tu fas. 18 En va treball te cumsumes, tu e 
Ex 18,18  fas. 18 En va treball te cumsumes,  tu e lo poble aquest que ab tu és. Ultre  
Ex 18,18  tu e lo poble aquest que ab  tu és. Ultre les tues virtuts és aquest  
Ex 18,18 és aquest negosi, e solament aquest  tu no pories sostanir. 19 Per la qual  
Ex 18,19  e prin mon consell, e serà Déu ab  tu: sies tu al poble en aquelles coses que 
Ex 18,19 mon consell, e serà Déu ab tu: sies  tu al poble en aquelles coses que  
Ex 18,22  no poran dar consell recomteran a  tu, e ells jutgeran les coses menors; e  
Ex 18,22  menors; e serà lleugera cosa a  tu, e los altres ho poran sofarir. 23 E si 
Ex 18,23  altres ho poran sofarir. 23 E si  tu fas açò, tu complexs lo ministeri de  
Ex 18,23  poran sofarir. 23 E si tu fas açò,  tu complexs lo ministeri de Déu, e los  
Ex 19,9  9 dix a ell Déu: –Ya are vendré a  tu en una calige de nuu per ço que m’oja  
Ex 19,9  ço que m’oja perlar lo poble en  tu e que creguen tu enpertostemps. E  
Ex 19,9 perlar lo poble en tu e que creguen  tu enpertostemps. E denuncià Moysèn totes  
Ex 19,23  nengú puyar al munt de Sinaý, cor  tu has a ells testimoniayat e’ls has  
Ex 19,24  dix Déu: –Vé e devalle, e pujaràs  tu e Aron. E los secerdots e lo pobble no  
Ex 20,3  de casa de servitut. 3 »No sia a  tu altre déu sinó mi, 4 ne no fasses [*]  
Ex 20,10  e no faràs en aquell nenguna obra,  tu ne ton fill ne te filla, ni ton serf ne 
Ex 20,12  qual nostro Senyor ton Déu dóna a  tu. 13 »No auciuràs. 14 »No fornicaràs. 15 
Ex 20,19  19 E digueren a Moysèn: Parle  tu ab Déu, e oyr-t’hem. No parle Déu ab 
Ex 20,24  memòria del meu nom; yo vendré a  tu e benayré a tu. 25 E si faràs a mi  
Ex 20,24 meu nom; yo vendré a tu e benayré a  tu. 25 E si faràs a mi altar de pedra, no  
Ex 20,25 aquell ab pedres doladisses, cor si  tu llevaràs tayant sobre aquell, serà  
Ex 21,2  serf hebreu, VI anys servesque a  tu, e’n lo VII any axirà franch de grat.  
Ex 22,24  indignade la mia furor, e ferré  tu del coltell, e serà te muller vídua e  
Ex 22,25 mon poble e al mesquí que habita ab  tu, no sies a ell axí com a mordiment, ne  
Ex 23,15 dies menyarets alís, axí com mané a  tu en lo temps del mes de mesces com axist 
Ex 23,20  yo tremet lo meu àngel que vage ab  tu e que’t guort en la via, e que’t men  
Ex 23,22  anemichs, e aflegiré aquells qui  tu afligen. 23 »E irà mon àngel devant tu, 
Ex 23,23 afligen. 23 »E irà mon àngel devant  tu, e amenar-t’he a’moreu e atheu e  
Ex 23,25 e que lleu la iniquitat d’enmig de  tu. 26 No serà axelade ne axorque en la  
Ex 23,27  27 »E la mia terror enviaré devant  tu, e auciuré tot lo poble al qual tu  
Ex 23,27  tu, e auciuré tot lo poble al qual  tu entraràs, e tots tos anemichs daré en  
Ex 23,28  28 e enviaré la vespa devant  tu, la qual fitblerà aveu e cananeu e  
Ex 23,28  aveu e cananeu e hateu abans que  tu entres. 29 »No gitaré ells devant la  
Ex 23,29  que no crèsquan les bèsties contre  tu; 30 poch a poch scamparé ells devant tu 
Ex 23,30 30 poch a poch scamparé ells devant  tu entrò que muntipliquets e posseïsquats  
Ex 23,33  serveix als lurs déus, sertament a  tu serà en escàndel. 24,Tit Capítol XXV 1  
Ex 24,1  Moysèn dix: –Puja a nostro Senyor,  tu e Aron, Nadab e Abiú e LXX vells de  
Ex 24,12 mi en lo munt, està aquí e donaré a  tu II taules de pedra e la ley e los  
Ex 25,9  del tabernacle que yo mostraré a  tu e de tots los vaxells, farets axí  
Ex 25,16 la arque lo testament que yo daré a  tu. 17 »E faràs una clauste de fin or, de  
Ex 25,21  posaràs lo testament que yo daré a  tu ab la claustra, 22 e aquí’t manaré e  
Ex 25,22  22 e aquí’t manaré e parlaré a  tu desobre la claustre, dintre les II ales 
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Ex 25,22  totes les coses que yo manaré a  tu e als fills de Ysrael. 23 »E faràs  
Ex 25,40  fes segons l’axemplar que és a  tu mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol  
Ex 26,30 tabernacla segons lo axemplar que a  tu fo mostrat en lo mont. 31 »E faràs  
Ex 27,20  a la cort serà d’aram. 20 »E  tu mane als fills de Ysrael que aporten a  
Ex 27,20  als fills de Ysrael que aporten a  tu oli de arbres de olives que sia molt  
Ex 28,1  28,Tit Capítol XXVIIIIº 1 »E  tu acoste’t ton frara Aron ab sos fills,  
Ex 28,3  teu, en glòria e honrament. 3 E  tu perlaràs a tos [*] savis de cor, los  
Ex 29,35  »Totes les coses que he manades a  tu, faràs sobra Aron e sos fills. VII dies 
Ex 29,42 on ara saps lo loch on yo parlaré a  tu. 43 E aquí manaré los fills de Ysrael e 
Ex 30,6  que reta testimoni com perlaré ab  tu. 7 »E Aron perfumarà ensemps sobra ell  
Ex 30,23  Senyor a Moysèn 23 dient: –Prin a  tu coses odorants. Primerament almesch D  
Ex 30,34 E dix nostra Senyor a Moysèn: –Prin  tu coses odorans, axí com són stacte e  
Ex 30,36  en lo qual lloch aparré a  tu, e sarà sant dels sants a vós la  
Ex 31,6 totes les coses que yo he manades a  tu: 7 lo tebernacla de amistance e la  
Ex 31,11  Totes aquestes coses que yo mane a  tu faran. 12 E parlà nostra Senyor a  
Ex 32,10  ells, e deliré ells, e faré a  tu en gent gran. 11 E pregà Moysèn nostre  
Ex 32,13 tos servidors, los quals jurest per  tu mateix dient: “Yo muntiplicaré la  
Ex 32,21  21 E dix a Aron: –Què ha fet a  tu aquest pobla, que tu aportases sobra  
Ex 32,21  –Què ha fet a tu aquest pobla, que  tu aportases sobra ell ten gran peccat? 22 
Ex 32,31  pobbla que ha fet peccat contra  tu, per ço com han fet a ells déu d’or.  
Ex 32,34  en aquest pobla ço que he dit a  tu: Vet que lo meu àngel irà devant tu, e  
Ex 32,34 tu: Vet que lo meu àngel irà devant  tu, e yo en lo dia de mon revidar vesitaré 
Ex 33,1  –Vé, devalla de aquest lloch,  tu e lo teu pobla que traguist de terra de 
Ex 33,3  de mel e de llet. Jo no puyaré ab  tu, cor aquest poble és de dura servitut,  
Ex 33,3 per ço que per ventura no destrovís  tu en la via. 4 E oý lo pobla la peraula  
Ex 33,5 dura servitut. Una vegada puyaré ab  tu e deliré a tu. Ya ara depòs lo teu  
Ex 33,5  Una vegada puyaré ab tu e deliré a  tu. Ya ara depòs lo teu ornament per ço  
Ex 33,5  per ço que sàpia què face a  tu. 6 E posaren los fills de Ysrael lur  
Ex 33,12  saber a mi quals enviaràs ab mi. E  tu diguist que’ls ma faràs a saber per  
Ex 33,12 per nom, e he trobade gràcia devant  tu. 13 Donchs, si yo trop are gràcia  
Ex 33,13  si yo trop are gràcia devant  tu, mostra a mi la tua faç per ço que yo  
Ex 33,13 a mi la tua faç per ço que yo sàpia  tu e trop gràcia devant tos ulls; reguorda 
Ex 33,14  Senyor: –La mia faç irà devant  tu, e rapòs donaré a tu. 15 E dix Moysèn:  
Ex 33,14 faç irà devant tu, e rapòs donaré a  tu. 15 E dix Moysèn: –Si tu mateix no vas  
Ex 33,15  donaré a tu. 15 E dix Moysèn: –Si  tu mateix no vas ab nós, no’ns tragues d’ 
Ex 33,16 que haguéssem trobada gràcia devant  tu, si no vas ab nós per ço que’ns  
Ex 33,17  a Moysèn: –Yo faré la peraula que  tu has perlada, cor tu has trobade gràcia  
Ex 33,17  la peraula que tu has perlada, cor  tu has trobade gràcia devant mi, e tu  
Ex 33,17  tu has trobade gràcia devant mi, e  tu matex he conagut per nom. 18 E ell dix: 
Ex 33,19  Senyor: –Yo mostraré tot bé a  tu, e apellaré lo nom de nostre Senyor  
Ex 33,19  lo nom de nostre Senyor devant  tu, e yo hauré mercè de qui volré, e faré  
Ex 33,22  passarà la mia glòria, yo posaré  tu en lo forat de la pedra, e tendré-ta  
Ex 33,23  part derrera de mi, mas la mia faç  tu no pots veura. 34,Tit Capítol XXXV 1 E  
Ex 34,1 XXXV 1 E dix Déu a Moysèn: –Talla a  tu IIs taules de pedra aytals com les  
Ex 34,3  del munt. 3 E nagú no puig ab  tu, e nengun hom no sia vist ab tu en lo  
Ex 34,3  ab tu, e nengun hom no sia vist ab  tu en lo munt, ne ovelles ne bous no  
Ex 34,7  e colpa e peccat, e negú devant  tu per si és ignossent, qui rrets les  
Ex 34,9  –Senyor, si yo trop gràcia devant  tu, prec-ta que entres ara ab nós, cor  
Ex 34,11  »Observa tot ço que vuy he manat a  tu, e yo mateix gitaré devant la tua faç  
Ex 34,12 no feces amistances, cor ells són a  tu en roÿna, 13 mas destroviràs llurs ares 
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Ex 34,17  déus. 17 »Déus fonadís no fasses a  tu, 18 mas guarda la festa de l’alís. VII 
Ex 34,18  menyaràs l’alís, axí com mané a  tu en lo temps del mes de la spiga, cor en 
Ex 34,22  en arar e en seguar. 22 »E faràs a  tu la festa de Sinquagesma en les  
Ex 34,24  24 Com yo gitaré les gens devant  tu e axamplaré ton terma, nengú no  
Ex 34,24  nengú no envegarà la tua terra, e  tu, puyant, aparra’t devant nostre Senyor 
Ex 34,27  nostro Senyor a Moysès: –Scriu a  tu aquestes peraules, cor sobre les  
Ex 34,27  aquestes tallaré fermament ab  tu e ab Ysrael. 28 E estech aquí ab nostre 
Lv 9,7  e ofir lo holocaust, e prega per  tu e per tot lo pobla, e com oferràs dons  
Lv 10,9 enbriaguar; per ço que no’n beuràs  tu ne tos fills com intreràs en lo  
Lv 10,13  -lo en lloch sant, cor dat és a  tu e a tos fills dels sacrificis del  
Lv 10,14  depertide menyarets en lloch munde  tu e tos fills e les filles tues ab tu; a  
Lv 10,14 tu e tos fills e les filles tues ab  tu; a ells e als fills teus són raposades  
Lv 10,15  ellevat devant Déu, e pertanyen a  tu e a tos fills en lley perdurabla, axí  
Lv 10,19  Senyor; a mi és esdavengut axí com  tu veus. Com poguí menyar aquella? E  
Lv 18,14  a se muller, que senguinitat ab  tu és conjunta. 15 »La verguonya de ta  
Lv 19,13  lo treball de ton llogater envers  tu fins al matí. 14 No maleyràs lo sort ni 
Lv 19,18  Amaràs lo teu amich axí com a  tu matex. Yo sóm lo Senyor. 19 »Les mies  
Lv 24,2  als fills de Ysrael que aporten a  tu oli de olives molt pur e net per cremar 
Lv 25,6  6 E seran a vosaltres en vianda a  tu e als teus servacials, sclaus e  
Lv 25,6  teu e al palagrí qui habita ab  tu; 7 a les bísties e bestiar les coses  
Lv 25,8  pastura. 8 »Comteràs de sert a  tu VII setenes d’ayns, qui són XLVIIIIº  
Lv 25,15  lo conte dels fruyts ho vendran a  tu. 16 Quant més anys romendran aprés del  
Lv 25,16  car lo temps dels fruyts vendrà a  tu. 17 No vullau aflagir vostres proïsmes, 
Lv 25,35  com estranger e palegrí e viurà ab  tu, 36 no prengues uzura d’ell ni pus que 
Lv 25,36  pugua viura lo teu frara envers  tu. 37 La tua picúnia no donaràs a ell ab  
Lv 25,39  39 »Si de pobresa destret vendrà a  tu ton frara, no’l destrenyaràs de  
Lv 25,40  fins l’ayn jubileu servirà envers  tu, 41 e aprés n’exirà ab sos fills e  
Lv 25,43  per senyoria ni més haver; tembràs  tu lo teu Déu. 44 »Esclaus e esclaves sien 
Lv 25,53  aflagiràs a ell forçadement devant  tu. 54 E si per açò no’s porà raembra, en 
Ex 4,15 tu e alegrar-s’ha en son cor. 15  Tu parle ab ell e posa la mia paraule en  
Ex 4,25  e tochà los peus de aquell e dix:  «Tu est novi de sanch a mi.» 26 E lexà  
Ex 7,2 e Aron ton frara serà ton perler. 2  Tu perlaràs totes les paraules que yo man  
Ex 8,9  lur Déu. 9 E dix Moysèn a Farahó:  –Tu ordones mi que yo prech per tu e per  
Ex 10,25  ab nosaltres. 25 E dix Moysèn:  –¿Tu deràs en nostro Senyor sacrificis en  
Ex 12,24  vostres cases per farir-nos. 24  Tu guarda aqueste peraule llegítima a tu e 
Ex 15,7  has deposats los adversaris meus.  Tu trematist la tua yra, la qual devorà  
Ex 15,13 mà, e la terra los ha devorats. 13  Tu fust guovernador en la tua  
Ex 15,17  [*] lo qual tu has remut. 17  Tu los metràs e’ls plantaràs en lo munt  
Ex 29,1  és la cosa que faràs a ells:  »Tu santificaràs a éls a servir mi. Tu  
Ex 29,1 »Tu santificaràs a éls a servir mi.  Tu pendràs un vadell e II moltons nàdeus,  
Ex 30,18  nostro Senyor a Moysèn dient: 18  –Tu faràs un vaxell d’aram e un basí per  
Ex 32,22  –No s’irasque lo senyor meu.  Tu conexs bé aquest pobla, que és  
Ex 32,34  mi, yo’l rrauré de mon llibra. 34  Tu emperò vé e digues en aquest pobla ço  
Ex 33,12  12 E dix Moysèn a nostre Senyor:  –Tu manes que yo amèn aquest pobla, e no  
Ex 33,20  ’m plaurà. 20 E altra vegada dix:  –Tu no pots veura la mia faç, cor no pot  
Ex 4,2  ell: –Què és açò que tens en la mà  tua? E ell respòs: –Verga. 3 E dix nostre  
Ex 4,4  devant ella. 4 E dix Déu: –Sten la  tua mà e pren-la per la coha. E estès la 
Ex 4,8  per lo senyal primer, creuran la  tua veu per lo senyal segon. 9 E si no’t  
Ex 4,9  per los II senyals ne oyran la  tua veu, prin de la aygua del flum e gita  
Ex 4,12  12 Donchs, are vé e yo saré en la  tua bocha, e ensenyar-t’he què  
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Ex 4,15 la bocha de aquell, e yo saré en la  tua bocha e en la sua, e mostraré a  
Ex 4,16  per tu al pobla, e ell serà en la  tua bocha, e tu seràs en aquelles coses  
Ex 4,19  cor tots aquells qui quarien la  tua ànima són morts. 20 E pres Muysèn sa  
Ex 4,21  he mostrats e que he posats en la  tua mà, e faràs aquells devant Farahó. E  
Ex 5,2  –Qui és ton Senyor que yo hoja la  tua veu e que lex lo poble? Yo no conech  
Ex 7,9 me senyal”, digues a Aron: “Prin la  tua verga e gite-la en terra devant  
Ex 7,15  qual tornà colobra porteràs en la  tua mà, 16 e diràs a ell: “Lo Senyor, Déu  
Ex 7,19  Aron: Prin la verga e stin la  tua mà sobre les aygües de Agipte e sobra  
Ex 8,3  e pugeran e muntaran en la  tua casa, e en la tua cambre en ton lit,  
Ex 8,3  e muntaran en la tua casa, e en la  tua cambre en ton lit, sobra la tua  
Ex 8,3  la tua cambre en ton lit, sobra la  tua carreta, e sobra la casa de tos serfs  
Ex 8,5  a Moysèn: –Digues a Aron: “Stin la  tua mà sobre los flums, e encare sobre los 
Ex 8,9  les granotes de tu e de la  tua casa; mas enperò elles romendran al  
Ex 8,10  E ell li dix: –Yo faré segons la  tua peraula per ço que sàpies que negú no  
Ex 8,11 -s’han les granotes de tu e de la  tua casa, e dels teus infans [*], enperò  
Ex 8,16  a Aron e digues-li: “Stin la  tua mà e percut la polç de la terra, e  
Ex 9,22  22 E dix Déu a Moysèn: –Stin la  tua mà devers lo cel per ço que sia  
Ex 10,12  12 E dix Déu a Moyèn: –Estín la  tua mà sobra la terra de Agipta, a les  
Ex 10,21  nostre Senyor a Moysèn: –Estín la  tua mà vers lo cel, e seran tenebres sobra 
Ex 10,29  cor d’equí avant no veuré la  tua cara. 11,Tit Capítol XI 1 E dix Déu a  
Ex 13,9  9 E serà quaix senyal en la  tua mà e quaix ramenbranse devant tos  
Ex 13,9  nostre Senyor sia tots temps en la  tua bocha, cor ab fort mà tregué a tu  
Ex 14,16  que’s moguen, 16 e tu lleva la  tua verga, e stin la tua mà sobre la mar,  
Ex 14,16  e tu lleva la tua verga, e stin la  tua mà sobre la mar, e depertir-s’ha  
Ex 14,26  26 E dix Déu a Moysèn: –Stin la  tua mà sobre la mar, e retornaran les  
Ex 15,6  axí com a pedra. 6 Senyor, la  tua destre és engrenahide en forteza, e  
Ex 15,6  és engrenahide en forteza, e la  tua destra, Senyor, ha farits los  
Ex 15,7 los anemichs, 7 e en multitut de la  tua glòria has deposats los adversaris  
Ex 15,7  adversaris meus. Tu trematist la  tua yra, la qual devorà ells axí com a  
Ex 15,8  a palla, 8 e en l’esperyt de la  tua furor són ajustades les aygües. La  
Ex 15,12 e fayent maravelles? 12 Estanits la  tua mà, e la terra los ha devorats. 13 Tu 
Ex 15,13  13 Tu fust guovernador en la  tua misericòrdia en lo poble que  
Ex 15,13  rahemist, e aportest aquell en la  tua forteleza en lo teu sant habitacle.  
Ex 15,17  e’ls plantaràs en lo munt de la  tua haretat, al pus ferm habitacle que  
Ex 18,6 –Yo, Jetró, vench a tu ab la muller  tua e II fills teus ab ella. 7 Lo qual axí 
Ex 20,26  meu, per ço que no sia revelade la  tua verguonya.” 21,Tit Capítol XXII 1  
Ex 23,26 26 No serà axelade ne axorque en la  tua terra, e conpliré lo nombre de tos  
Ex 23,29  29 »No gitaré ells devant la  tua cara en un ayn, ne la terra no serà  
Ex 23,33 lurs déus; 33 ne no habitaran en la  tua terra, per ço que per ventura no’t  
Ex 29,26  devant nostre Senyor, e serà en la  tua part. 27 E santificaràs lo pits, e  
Ex 32,11  –Per què, Senyor, se irexerà la  tua ira contra lo pobla lo qual has tret  
Ex 32,12  -los en la terra?” Rapòs-sa la  tua ira, e sies aconortat sobra la maleza  
Ex 32,13  aquella de què parlé daré a la  tua sament, e posseyrets aquella  
Ex 33,1  Abram, Ysach e Jacob, dient: “A le  tua sament daré aquella.” 2 E daré’t per  
Ex 33,13  gràcia devant tu, mostra a mi la  tua faç per ço que yo sàpia tu e trop  
Ex 33,18  nom. 18 E ell dix: –Mostra a mi la  tua glòria. 19 Respòs nostre Senyor: –Yo  
Ex 34,11  a tu, e yo mateix gitaré devant la  tua faç los amoreus e’ls cananeus e los  
Ex 34,24  ton terma, nengú no envegarà la  tua terra, e tu, puyant, aparra’t devant  
Lv 18,7 de ta mara no descobriràs, car mare  tua és. No descobriràs la sua llegesa. 8  
Lv 18,10  no la descobriràs, car verguonya  tua és. 11 »La verguonya de la filla de la 
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Lv 18,21  [*] no seràs ensutzat. 21 »De la  tua sament, fill o filla no donaràs que  
Lv 19,9  9 »Com segareu los blats de la  tua terra, no segueràs fins a le terra ni  
Lv 19,10  romanens no colliràs, 10 ni en le  tua vinya los reÿms ne los grans cahens no 
Lv 19,29  són lo Senyor. 29 »No abandons la  tua filla, perquè no astiga sutze ne  
Lv 21,17  17 –Digues a Aron: »Hom de la  tua sament per companyes qui haurà màcula, 
Lv 25,10 Remició a tots los habitadors de la  tua terra, car ell és jubileu, [*] e  
Lv 25,37 viura lo teu frara envers tu. 37 La  tua picúnia no donaràs a ell ab uzura, ni  
Ex 8,3  e en los teus fronts, e en les  tues relíquies dels teus menjars, 4 e a tu 
Ex 8,21  e a tos pobles, e en totes les  tues cases, tot llinatges de mosques [*]  
Ex 10,4  aduré [*] de terra llegosta en les  tues cases, 5 enaxí que cobriran tota la  
Ex 10,6  los camps, 6 e umpliran les cases  tues e de tos serfs e de tots agipcians,  
Ex 13,7  tu nenguna cosa llevade ne en les  tues encontrades. 8 E recomtats [*] en  
Ex 13,12  aquells qui són primer nats en les  tues ovelles, en qualquequal hauràs mascle 
Ex 15,17  teu santuari al qual formaren les  tues mans. 18 Lo Senyor regnarà per  
Ex 18,18  aquest que ab tu és. Ultre les  tues virtuts és aquest negosi, e solament  
Lv 2,14 en altra manera ofarràs dons de les  tues promícies de tos fruyts a nostre  
Lv 2,14  axí com a far, e axí oferràs les  tues promícies a nostre Senyor. 15 E  
Lv 10,14  munde tu e tos fills e les filles  tues ab tu; a ells e als fills teus són  
Lv 19,19  19 »Les mies lleys conservau. Les  tues bèsties no faràs participar ab  
Lv 25,5 no les culliràs, e los reÿms de les  tues promeyes no’ls colliràs, car ayn del 
Lv 13,36  [*] 36 e veurà lo prevera la plaga  uberta e [*] los cabels mudats, apartament 
Lv 20,18 descuberta llur legeza e ella haurà  uberta la font de la sua sanch, seran  
Lv 13,20 plaga de llepra qui serà nade en la  úlcera. 21 E si veurà lo prevera que no  
Lv 13,18  carn e la cotna en la qual és nat  ulcus e serà senat, 19 e en lo loch de l’ 
Lv 13,19 e serà senat, 19 e en lo loch de l’ ulcus serà sicatrix blanque o sostsroge,  
Ex 21,24  que mereix: ànima per ànima, 24  ull per ull, dent per dent, mà per mà, peu 
Ex 21,24 mereix: ànima per ànima, 24 ull per  ull, dent per dent, mà per mà, peu per  
Ex 21,26 per bleveza. 26 »E com ell ferrà l’ ull de son serf o de sa serva e destrovirà 
Lv 24,20  ell: 20 trancadura per trencadura,  ull per ull, dent per dent. Pendrà aytal  
Lv 24,20  trancadura per trencadura, ull per  ull, dent per dent. Pendrà aytal faride o  
Ex 13,9  mà e quaix ramenbranse devant tos  ulls, per ço que llig de nostre Senyor sia 
Ex 13,16  senyal de ramenbrament entre tos  ulls, de açò que ab mà fort te tregué  
Ex 14,10  llevaren los fills de Ysrael los  ulls e veren los agipcians aprés d’ells.  
Ex 21,8  d’exir; 8 mas si desplaurà en los  ulls de son senyor al qual serà liurade,  
Ex 33,13  sàpia tu e trop gràcia devant tos  ulls; reguorda aquest pobla e aquesta  
Lv 10,19  sacrifici vuy si plau devant los  ulls de Déu. 20 E com ho oý Moysèn, raebé  
Lv 13,12  als peus, açò serà a vista dels  ulls del prevera, 13 e veurà lo prevera  
Lv 21,20 llaganyós, si haurà blanqura en los  ulls, si ha continuada gratella, si ha  
Lv 26,16 e ardor, que consagesca los vostros  ulls e desseque les vostres ànimes;  
Lv 13,23  per llepra, 23 e si no’s mourà,  úlsara és la siquatriu, e l’home és  
Lv 16,12  e entra oltra lo vel, ço és,  ultra la claustra, en la santadat. 13 E  
Lv 27,20  e a altri quisvulla serà venut,  ultra lo qui l’havia [*] no’s porà, 21  
Ex 18,18  tu e lo poble aquest que ab tu és.  Ultre les tues virtuts és aquest negosi, e 
Ex 40,7  entra l’altar e lo tabernacla, e  umplir-l’has d’aygua. 8 E sircundiràs  
Ex 10,6 arbres que’s fan en los camps, 6 e  umpliran les cases tues e de tos serfs e  
Ex 28,3  [*] savis de cor, los quals yo he  umplit de spirit de saviesa, que facen  
Ex 31,3  de Hur, del trip de Judà, 3 e he  umplit ell de l’esperit de Déu e da  
Ex 16,32  és la paraula la qual mana Déu:  “Umplits un almut d’ell, e sia guordat a  
Ex 2,1 2,Tit Capítol II 1 E aprés açò, axí  un homa de la casa de Lleví, e pres muller 
Ex 2,2  casa, 2 la qual consabé e parí  un fill. E véran ell molt bell, e amagaren 
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Ex 2,11  frares e viu lur aflicció. E havia  un homa agepcià qui batia un de sos  
Ex 2,11  E havia un homa agepcià qui batia  un de sos frares, qui era hebreu, 12 e  
Ex 2,22 en terra stranya.» E puys hach-ne  un altra, lo qual apellà Eliètzer dient:  
Ex 3,2  a ell en flama de foch enmig de  un romaguer, e peria que’l romaguer  
Ex 4,20  e sos fills, e posà aquells sobra  un aze, e tornà en Agipta portant la verga 
Ex 11,7  tots los fills de Ysrael no morrà  un ca, de l’home entrò a le bèstia, per  
Ex 12,3  mes prenga cascú de vós per casade  un anyell a lurs cases, 4 e si algú serà  
Ex 12,22  a ell per la Pasque. 22 E farets  un salpasser de una manade de hysop, e  
Ex 14,7  7 e menà ab si DC carretas triades  un anaven hòmens combatadors, e totes les  
Ex 15,25  nostre Senyor, e ell mostrà a ell  un fust; lo qual, com l’hach mès en les  
Ex 16,8 en los quals mermuraments mermurats  un poch contre ell, [*] cor no és contre  
Ex 16,16 aytant con n’hage mester a menyar,  un almut per cascun cap; segons lo nombre  
Ex 16,32  paraula la qual mana Déu: “Umplits  un almut d’ell, e sia guordat a vostres  
Ex 16,33  33 E dix Moysèn a Aron: –Prin  un vaxell e mit-hi aytante magne com ne  
Ex 16,33  aytante magne com ne porà caber en  un almut, e estoge’l devant nostre Senyor 
Ex 16,36  la magne era la Xª part de  un ephí, ço és, sister. Ex 17,Tit Capítol  
Ex 17,4 aquest poble, cor si no’ls era per  un poch allapidar- m’hían? 5 E dix Déu  
Ex 17,12  e Aron e Hur sofarien les mans,  un deçà e altre dellà. E foren ses mans  
Ex 18,3  fills de aquells, los quals la  un de aquells era apellat Guersson dient  
Ex 22,1  e l’auciurà o’l vendrà, pach per  un bou sinch bous, e IIII ovelles per una  
Ex 23,29  gitaré ells devant la tua cara en  un ayn, ne la terra no serà trestornade en 
Ex 24,6 la meytat de la sanch e mès-la en  un vaxell, e la part romanent buydà sobre  
Ex 25,11 defora, e feràs desobre una corona,  un cercle d’or tot entorn, 12 e IIII  
Ex 25,12  de la arca: II sercles sien en la  un lats, e II, en l’altre. 13 E feràs  
Ex 25,14  per los II sercles d’or de la  un llats, e l’altre per los altres II  
Ex 25,18  xerobins d’or batedís, e posaràs  un de cascuna part de l’oratori, 19 e la  
Ex 25,19 cascuna part de l’oratori, 19 e la  un estiga a la un llats, e l’altre, a l’ 
Ex 25,19  l’oratori, 19 e la un estiga a la  un llats, e l’altre, a l’altre, 20 axí  
Ex 25,25  orla d’or 25 tot entorn faràs  un sercla qui l’aur romendrà de IIII dits 
Ex 25,27  corona seran los sercles de or per  un sien meses barres per ço que puguen  
Ex 25,32  axiran de son llats, III de la  un llats e III de l’altre; 33 III pomets  
Ex 25,39  les eynes aquestes sien en pes de  un quintar, tot lo pes del canelobre; e  
Ex 26,13  13 e penyar-n’ha de la una part  un colze, e altra colze de la altre part,  
Ex 26,16  llonguesa de X colzes, e ample de  un colze e mig. 17 E en lo llats de la  
Ex 26,26  V, per tenir ferm les taules de la  un llats del tabernacle del testimoni, 27  
Ex 26,36  a le porta de la tenda, per  un hom entra en lo tebernacle, de blau e  
Ex 27,9 de lli tortís, de C colzes de lonch  un llats tindrà en llonguesa. 10 E faràs  
Ex 27,14 quals XV colzes de la cortina de la  un llats hage III colones e atratants  
Ex 28,7  los estremps, axí que tornen a  un. 8 E la sua textura e tota la sua obra  
Ex 29,1  a éls a servir mi. Tu pendràs  un vadell e II moltons nàdeus, 2 e pa alís 
Ex 29,3 de forment. 3 E posar-ho-has en  un canestell, e ofarràs-ho; e lo vadell  
Ex 29,15 cor per peccat és. 15 »E pendràs la  un dels moltons, e Aron e sos fills posen  
Ex 29,39  II moltons de II anys, 39  un a matí e altra al vespra sacrificaràs,  
Ex 29,40  oli, que hage masura IIIIª part de  un sister, e vi temprat atretal masura  
Ex 30,18 Senyor a Moysèn dient: 18 –Tu faràs  un vaxell d’aram e un basí per llevar, e  
Ex 30,18  18 –Tu faràs un vaxell d’aram e  un basí per llevar, e posaràs aquell entre 
Ex 30,34  e ensens bé lluent, aytant de la  un com de l’altra, 35 e compondràs-ho  
Ex 32,4  -hu en la fornal, e féu-se’n  un vadell fonadís. E ells digueren:  
Ex 32,8  a ells, cor ells han fet a ci  un vadell de scança, e han-lo adorat e  
Ex 36,9  e obra brodada, 9 de les quals la  un havia de llonch XXVIII colzes e de  
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Ex 36,13  ’s junyisen ensemps e que fessen  un tabernaccla, e fou fet un tabernaccla.  
Ex 36,13  fessen un tabernaccla, e fou fet  un tabernaccla. 14 E féu a manera de  
Ex 36,21 de la taula de X colzes, e d’ampla  un colze e mig. 22 II encastadures –uns  
Ex 36,31 que contenguessen les taules de lha  un llats del tabernaccla, 32 e V altres  
Ex 36,33 passàs per mig de les taules, de la  un angla tro a l’altra. 34 E totes  
Ex 37,2  dedins e defora. 2 E féu a’quella  un cercla d’or entorn, 3 e fermà IIII  
Ex 37,8 a cascun llats en la claustra: 8 la  un xerobín posà en la sumitat de la una  
Ex 37,9  ales la claustra, raguordant la  un a l’altra. 10 E féu una taula de fust  
Ex 37,10  de llonch II colzes, e d’ampla  un colze, e d’alt I colze e mig, 11 e  
Ex 37,25 eynes d’or net I quintar. 25 E féu  un altar a le timiama, de fust de sethim,  
Ex 37,25  II colzes, e en cascun angle axia  un corn. 26 E cobrí aquell tot de aur net, 
Ex 39,9  e fo quodrat e dopla, de mesura de  un palm, 10 e posà en IIII tires pedres  
Ex 39,17  tro al muscla, e aquí havia  un anell d’or, 18 e de aquell anell  
Lv 1,10  e de cabres, lo holocaust sia d’ un ayn, e ofiran-lo sens màculla, 11 e  
Lv 2,2  d’Aron, sacerdots, dals quals la  un prenga lo puyn ple de sèmolla e oli e  
Lv 4,14  e puys entendrà son peccat, ofira  un vadell per lo peccat. E aporten aquell  
Lv 4,22 és. 22 »E si peccarà príncep contre  un hom més de açò que nostre Senyor veda  
Lv 4,23  ofira sacrifici a nostre Senyor,  un cabrit de les cabres que sia net, 24 e  
Lv 5,7  o II coloms a nostre Senyor,  un per lo peccat, e l’altre per lo  
Lv 5,11  ofira per son peccat la Xª part d’ un ephí, ço és, un cister, de sèmola, e no 
Lv 5,11  la Xª part d’un ephí, ço és,  un cister, de sèmola, e no meta en aquella 
Lv 5,12  al sacerdot, lo qual ne prengua  un plen puyn e crem-la sobra l’altar en 
Lv 5,15  peccarà, ofira per son peccat  un moltó net del folch, e qui no ho porà  
Lv 5,18  per la sua iniquitat, 18 ofira  un moltó net del folch al sacerdot, segons 
Lv 6,6 lo dan. 6 E per lo seu peccat ofira  un moltó nàdeu del folch, e do aquell al  
Lv 8,2  e ab l’untament de l’oli e  un vadel per peccat e dos moltons e un  
Lv 8,2 un vadel per peccat e dos moltons e  un canestell de pa alís, 3 e ajustaràs tot 
Lv 8,14  manat nostre Senyor. 14 E portà  un vadell per peccat, e Aron e sos fills  
Lv 8,18  manat nostre Senyor. 18 E ofarí  un ariet en holocaust; sobre lo cap de  
Lv 9,2  nats de Yrael, e dix Aron: 2 –Prin  un vadell fill de bou per peccat e un  
Lv 9,2  un vadell fill de bou per peccat e  un ariet en holocaust, e cascú sia munde e 
Lv 9,3 diràs als fills de Ysrael: “Pranets  un cabrit per peccat e I vadell e un  
Lv 9,3  un cabrit per peccat e I vadell e  un anyell d’un ayn, e sien sens màculla  
Lv 9,3  peccat e I vadell e un anyell d’ un ayn, e sien sens màculla en holocaust,  
Lv 12,6  o per filla, porterà I anyell d’ un ayn en holocaust e I poll de coloma o  
Lv 12,8  no serà son poder que pugua ofarir  un anyell, prengua II tortres o II polls  
Lv 12,8  II tortres o II polls de coloms,  un dels quals a fer holocaust e l’altra  
Lv 14,5  vermell e hysop. 5 E deguoll la  un dels aucells en un vaxell de terra  
Lv 14,5  5 E deguoll la un dels aucells en  un vaxell de terra sobre aygües vives, 6 e 
Lv 14,10  II anyells nàdeus e I ovella d’ un ayn sens taque e III deenes de sèmola  
Lv 14,21 e no porà haver ço que dit és, hage  un anyell per la colpa e ofir per ço que  
Lv 14,22  polls de coloms, dels quals sia la  un per lo peccat e l’altra en holocaust.  
Lv 14,31  e dels polls dels coloms ofira 31  un per la colpa, altra en holocaust, ab la 
Lv 14,50  hysop. 50 E com haurà deguollat la  un pardal en un test sobra aygües vives,  
Lv 14,50 com haurà deguollat la un pardal en  un test sobra aygües vives, 51 en la sanch 
Lv 15,15  al sacerdot, 15 lo qual oferrà la  un per lo peccat e l’altra en holocaust e 
Lv 15,26 mèstrues; 26 e lo loch on dormirà e  un siurà serà ensutzat, 27 e qui toquarà  
Lv 15,30  del testimoni, 30 dels quals la  un oferrà per peccat e l’altre per  
Lv 16,3  que oferrà I tor per peccat e  un moltó en holocaust, 4 e vesta la  
Lv 16,5  de Ysrael II cabrits per peccat e  un moltó en holocaust; 6 e com aporterà lo 
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Lv 16,8  8 e posarà sorts sobra cascú:  un a Déu e l’altra a cabrit «ne trematrà» 
Lv 20,17  per tant con llur llegesa la  un de l’altre han demostrada, e portaran  
Lv 22,28  o ovella no serà sacrificade en  un dia ab los seus fruyts o fills. 29 »E  
Lv 23,18 ab pans VII anyells sence màcula d’ un ayn e un vadell del remat e II  
Lv 23,18  anyells sence màcula d’un ayn e  un vadell del remat e II moltonets, e  
Lv 24,10  tots temps. 10 »E veus que axit és  un fill de una dona de Ysrael que  
Lv 24,10  de Ysrael que engendrat havia de  un hom agipcià entra los fills de Ysrael,  
Lv 24,10 Ysrael, barallà’s en les tendes ab  un hom de Ysrael, 11 e com blesmàs lo nom  
Lv 25,29  de rembra-la dins lo temps de  un ayn. 30 E si no l’haurà rehemuda en l’ 
Lv 26,26  pa, axí que X dones quoguessen en  un forn los pans e retran aquells a pes, e 
Lv 27,6  XX sicles; la fembra, X. 6 E de  un mes fins al V ayn, per mascla seran  
Ex 2,19 de venir a mi? 19 E elles diguéran:  –Un homa agepcià nos ha defeses de les  
Ex 1,15 IIs juÿes madrines –de les quals la  una havia nom Siporà e l’altra Phuà–, 16  
Ex 2,3  més no’l poguessen selar, féran  una arqueta de bova e enbraguaren-la de  
Ex 2,5  la caxeta en lo riu, tramès-hi  una de ses massipes. E pres la caxeta, 6 e 
Ex 2,7  de Farahó: –Yré e cridaré a tu  una fembra de les hebrees que pugua nodrir 
Ex 4,25  auciura. 25 E tentost Siporà pres  una esquerda de pedra agude e tellà lo  
Ex 8,31  son poble, axí que no’n fou vista  una. 32 E fo enduraït lo cor de Farahó,  
Ex 10,26  nós, axí que no ich romendrà d’él  una ungla, ni de aquelles coses qui són  
Ex 11,1  a Moysèn: –Encara tocaré Farahó de  una plaga, e Agipte atrecí, e aprés de açò 
Ex 12,22 Pasque. 22 E farets un salpasser de  una manade de hysop, e mullarets en la  
Ex 12,46 llogater no manuch d’ell. 46 »E en  una case lo menyarets, e no traurets de la 
Ex 13,21 per mostrar-los la via, de dia en  una colona de nuu e de nits en una colona  
Ex 13,21  en una colona de nuu e de nits en  una colona de foch, per ço que’ls mostràs 
Ex 14,19  anà detràs ells, ab ells agualment  una colona de nuu [*]; 20 e stech entre la 
Ex 16,14 de la terra. E aparech en lo desert  una cosa menude quaix redona, senblant a  
Ex 19,9  a ell Déu: –Ya are vendré a tu en  una calige de nuu per ço que m’oja perlar 
Ex 21,6 [*], e puys forat-li la orella ab  una alena, e serà a ell serf  
Ex 21,33  ab pedres. 33 E si algú cavarà  una sisterna e obrir-la-ha e no la  
Ex 22,1  bou sinch bous, e IIII ovelles per  una ovella. 2 E si serà sobreprès lo  
Ex 24,3 los juÿns, e respòs lo poble tots a  una veu: –Totes les paraules que nostre  
Ex 25,11 aur, dins e defora, e feràs desobre  una corona, un cercle d’or tot entorn, 12 
Ex 25,14  aquelles de or, 14 e passaràs la  una barra per los II sercles d’or de la  
Ex 25,17  que yo daré a tu. 17 »E faràs  una clauste de fin or, de dos colzos e mig 
Ex 25,33 33 III pomets a manera de nou en la  una cama, e pom e flor ensemps, e  
Ex 25,35  que són ensemps VI, qui ixen de  una asta del canalobra, 36 llurs poms e  
Ex 26,2 de obra [*]. 2 E la llongueza de la  una cortina serà de XXVIII colzes, e la  
Ex 26,2 colzes. Totes les cortines seran de  una matexa masura. 3 Les V cortines seran  
Ex 26,5  per ço que hom pugua ajustar la  una a l’altre. 6 E faràs L guanxos d’or  
Ex 26,6  ab què junyiràs les cortines cade  una a sa par, e axí serà’n feta una  
Ex 26,6  una a sa par, e axí serà’n feta  una tenda. 7 »E faràs, de pèl de cabra, a  
Ex 26,8  lo tebernacle, XII cortines, 8 la  una de les quals haurà XXX colzes de  
Ex 26,11  les anses o bagues, e que sia feta  una [*] de totes. 12 E açò que sobre serà  
Ex 26,12 que cobriran en lo traginat, ço és,  una cortina que hy és més, cobriràs-na  
Ex 26,13  13 e penyar-n’ha de la  una part un colze, e altra colze de la  
Ex 26,17  taula haurà II tornets, enaxí que  una taula se pugua ajunyir ab la altre, e  
Ex 26,24  juntes a devall tro a demunt, e la  una se tendrà ab l’altre ab tornets d’  
Ex 27,11  haurà en lo llats de tremuntana  una cortina de C colzes de llonch, e XX  
Ex 27,12  qui guorda devers occident serà  una cortina de L colzes, e X colones, e  
Ex 28,10  fills de Ysrael, 10 VI noms en la  una pedra e VI en l’altra, segons la  
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Ex 28,14 d’or 14 e II cadenes d’or net, la  una ten gran con l’altra, e faràs elles  
Ex 28,36  Senyor, e no morrà. 36 »E faràs  una llauna d’or pur, en la qual  
Ex 29,20 les orelles [*] de sos fills, en la  una de cascú, en la dreta, e sobre lo  
Ex 29,23  cor és moltó de consagració, 23 e  una torta de pa, e una fogace untade d’  
Ex 29,23  23 e una torta de pa, e  una fogace untade d’oli, e una basteza de 
Ex 29,23  pa, e una fogace untade d’oli, e  una basteza de [*] sistella de l’alís, la 
Ex 32,27  son llats, e anats e tornats de la  una porta entrò a l’altre per mig de la  
Ex 33,9 tabernacla del fermament, devallava  una colona de una nuu e estava a la porta  
Ex 33,9  fermament, devallava una colona de  una nuu e estava a la porta del  
Ex 36,10  10 E junyí sinch cortines la  una a l’altra, e les altres V ajunyí  
Ex 36,12  12 [*] axí que’s pogués junyir la  una ab l’altra. 13 E féu L anells d’or  
Ex 36,15  IIII d’ampla, e totes axí éran de  una matexa masura. 16 De les quals ell  
Ex 36,16  16 De les quals ell junyí V a  una part e VI a l’altra. 17 E féu, en  
Ex 36,18 tenda e que fos fet de totes les XI  una. 19 E féu cubertor a la tenda, de  
Ex 36,22  les posts per ço que’s junyís la  una ab l’altra; e axí ho féu en totes les 
Ex 36,24  de les posts, per ço que’s junyís  una a cascun cantó, là on terminave la  
Ex 36,29  éran juntes dalt tro a baix, e la  una banda feya ajustar a sa par, e axí ho  
Ex 37,6  la arqua per portar-la. 6 E féu  una claustra tot entorn de pur aur, e  
Ex 37,8 un xerobín posà en la sumitat de la  una part, e l’altra en la sumitat de l’  
Ex 37,10  la un a l’altra. 10 E féu  una taula de fust de sethim, e havia de  
Ex 37,18  llats, havia III canons, IIIs d’ una part e IIIs d’altra. 19 E havia en  
Ex 37,27  entorn e sos corns. 27 E féu axí  una corona d’or tot entorn, e II anells  
Ex 38,11 los caps de les colones, tot era de  una matexa mesura, e les obres éran de  
Ex 38,14  XV colzes, III de llurs fonaments,  una a cascun llats de la entrade del  
Ex 39,20  a ell nostre Senyor. 20 E féran  una guonella sobre lo ephot, de obra de  
Ex 39,29  nostra Senyor a Moysèn. 29 E féran  una llaune de or pur a obs de la sagrada  
Lv 2,16  és; 16 de les quals coses de la  una partida farà perfum lo prevera per  
Lv 4,28  28 e que conegua son peccat, ofira  una cabra nèdea, 29 e pos la mà sobra lo  
Lv 5,17  qui peccarà per ignorància e ferà  una de les coses que nostre Senyor veda en 
Lv 6,3  o en totes aquestes maneres o en  una de totes farà contra aquella en les  
Lv 7,7 la colpa; e a cascun sacrifici serà  una lley: als sacerdots qui a ella ofarir  
Lv 8,26 nostre Senyor; pa meyns de llevat e  una besteza a manera de crespell salgade  
Lv 8,26 manera de crespell salgade d’oli e  una foguace aliza posà sobra lo sèu e la  
Lv 16,2  sobre la cuberta e açò se féu en  una nuu. 3 Mas ab açò vendrà Aron en la  
Lv 16,4  e sinya encare correge de lli e  una sàvena de lli sobre lo cap, cor  
Lv 16,34 Ysrael e per los peccats de aquells  una vegada l’ayn. E ell féu axí com Déu  
Lv 24,10  10 »E veus que axit és un fill de  una dona de Ysrael que engendrat havia de  
Lv 27,28 vendrà ni’s porà rembra. Tot quant  una vegada serà sentificat, del sant dels  
Ex 33,5  que lo pobla és de dura servitut.  Una vegada puyaré ab tu e deliré a tu. Ya  
Ex 31,11  coses segrades, 11 e lo oli de la  unció, e la timiama odorabble en lo  
Ex 40,13  per ço que aministren a mi, e la  unció de aquells serà en sacerdotaria  
Lv 6,20  al Senyor en lo dia de la sua  unció: oferran la Xè part de I sister de  
Lv 7,35  de Ysrael. 35 »E aquesta és la  unció de Aron e a sos fills dels  
Lv 10,7  perirets, e lo oli de la santa  unció és sobre vós. E ells feren tot ço  
Ex 36,17  cascuna d’elles, L bagues en les  unes, e L en les altres, per ço que  
Ex 10,26  axí que no ich romendrà d’él una  ungla, ni de aquelles coses qui són  
Lv 11,3  3 tot aquell qui ha depertida la  ungla e que remuch menyarets. 4 E  
Lv 11,4  4 E qualquequal remugarà e haurà  ungla, e no serà fesa, axí com lo camell e 
Lv 11,5 »E lo conill, qui ramuga e no ha la  ungla fesa, és no nàdeu. 6 »E la llebra  
Lv 11,6 la llebra atrecí, remuga e no ha la  ungla feza. 7 »E lo porch, qui ha la ungla 
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Lv 11,7  feza. 7 »E lo porch, qui ha la  ungla feza, no ramuga. 8 »Les carns de  
Lv 11,26  sol post. 26 »Tot animal que hage  ungla fesa mas no serà departida e no  
Ex 30,25  tot açò, e untaràs d’equest  ungüent d’oli sant qui serà axí compost  
Lv 8,30 manat a ell lo Senyor. 30 E pres l’ ungüent de untadura e la sanch que sobre  
Ex 25,6  e a le cuyna, e coses odorans e  ungüents e temihama de bona odor, 7 e  
Ex 35,8  e a cuynar e a confagir los  ungüents e la timiama de odor suau, 9 e  
Ex 35,28  luminària, e aprés a preparar los  ungüents e la timiama de suau odor a  
Ex 28,9  tortís. 9 »E pendràs II pedras de  unicla e escriuràs, ço és, entratallaràs  
Ex 35,9 timiama de odor suau, 9 e pedres de  unicla e pedres presioses a adornar lo  
Ex 35,27  dels prínceps ofariren pedres de  unicla e perles demunt lo mitra e la  
Ex 25,7  de bona odor, 7 e pedres de  unicle e pedres presioses per adornar  
Ex 39,6 a Moysèn. 6 E aperellà II pedres de  unicle encastades en or, e en elles éran  
Ex 28,20  20 la IIIIª de crisòlits e de  unicles e de berils. E totes aquestes  
Ex 39,13  13 e en lo quart, crisòlits e  unicles e beriŀles; e totes aquestes  
Lv 16,33  a l’altar e als sacerdots e a l’ univerç pobbla. 34 »E açò serà a vós fur  
Ex 10,22 fetas tanebres horribles en tota la  univerce terra de Agipta per IIIs dies, 23 
Ex 8,16  la terra, e seran poys en tota la  universa terra de Agipta.” 17 E féu-ho  
Ex 9,9  e sobre les bèsties de tota la  universa terra de Agipte verola. 10 E ells 
Ex 9,22  ço que sia padruscade en tota la  universa terra de Agipte, sobre los hòmens 
Ex 10,14  14 e puyaren sobra tota la  universa terra de Agipte, e foren en totes 
Ex 10,15  E fou menyade la herba tota de la  universa terra, e tots los poms dels  
Ex 11,6  6 E serà gran clamor en tota la  universa terra de Egipte, tal que no fo  
Ex 12,3  mes de l’ayn. 3 Perlats a tota la  universa terra e coŀlació dels fills de  
Ex 14,9  les carretes de Feraó e tota la  universa host, era en Hiroch contre  
Ex 16,9  Moysèn a Aron: –Digues a tota la  universa congregació dels fills de Ysrael: 
Lv 14,45  sues pedres e la fusta e tota la  universa pólvora sia gitada fora de la  
Lv 18,24 quals són ensutzades totes les gens  universalment, les quals gitaré devant  
Ex 8,21  de mosques [*] en totes les  universes terres com ells seran. 22 En  
Ex 24,4  farem. 4 E escriví Moysèn totes  universes peraules de nostro Senyor. E  
Ex 30,28  lo pitxell e lo bassí, e totes les  universes coses que pertanyen a lur  
Lv 14,36  mana a ell que denetg totes les  universes coses de la sua casa abans que  
Ex 33,10  e perlaven de Moysèn 10 tots los  universos servidors, e deyen que colona de 
Ex 36,3  obrar, 3 lliurà a ells tots los  universos dons dels fills de Ysrael. E com 
Lv 16,12  aquell. 12 E prenga lo ensencer e  unple’l de les brazes de l’altar, e  
Ex 2,16  vinguéran al pou per pohar aygua e  unplir les picas per abeurar lo bestiar de 
Ex 36,22  un colze e mig. 22 II encastadures  –uns tornets– havia en cascuna de les  
Lv 8,10 E aportà untament d’oli ab lo qual  untà lo tabernacla e tot ço qui és en ell, 
Lv 8,11  sobra l’altar VII veguades, e  untà ell e tots sos vaxells e lo pitxell e 
Lv 8,12  E gità oli sobra lo cap d’Aron e  untà’l e consagrà’l. 13 E com los fills  
Ex 29,23  23 e una torta de pa, e una fogace  untade d’oli, e una basteza de [*]  
Ex 30,32 generacions. 32 Carn de homa no sia  untade d’ell. Entorn la compozició d’ell 
Lv 7,12  salguats d’oli, e foguace aliza  untade d’oli, e crespells de sèmola fets  
Lv 16,32  qui untat serà en lo qual haurà  untade le mà per ço que servesqua axí com  
Ex 29,9  del setgla. E aprés que hauràs  untades les mans de aquell, 10 acostaràs  
Ex 39,37 37 e la taula d’or, e l’oli de la  untadura, e lo parfum de la tamiama, 38 e  
Lv 8,30  lo Senyor. 30 E pres l’ungüent de  untadura e la sanch que sobre l’altar  
Ex 29,7 sàvena, 7 e gitar-li-has oli de  untament sobra son cap, e en aquesta  
Ex 29,21  sobra l’altar, e de l’oli de l’ untament, e espergir-la-has sobra Aron 
Ex 30,25  serà axí compost per fer obra de  untament. 26 E de açò untaràs lo  
Ex 30,31 als fills de Ysrael: “Aquest oli de  untament sarà sant a mi en les vostres  
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Lv 8,2 fills e ab llurs vestedures e ab l’ untament de l’oli e un vadel per peccat e 
Lv 8,10  a ell nostre Senyor. 10 E aportà  untament d’oli ab lo qual untà lo  
Ex 30,35  -ho ab temiama per rahó de  untar, e sia mesclat diligentment e pura,  
Ex 40,9  aquella. 9 »E pendràs de l’oli e  untar-n’has lo tabernacla ab los seus  
Ex 29,36  sobre ell hòstia o sacrifici, e  untaràs aquell en santificació. 37 VII  
Ex 30,25  sister. 25 E configiràs tot açò, e  untaràs d’equest ungüent d’oli sant qui  
Ex 30,26  fer obra de untament. 26 E de açò  untaràs lo tabernacla del testimoni e la  
Ex 30,30  toquarà açò serà santificat. 30 E  untaràs Aron e sos fills, e santificaràs  
Ex 29,2  en què no hage llevat, que sia  untat d’oli [*]; emperò tot açò faràs de  
Lv 4,3  3 »E [*] lo prevera qui és  untat peccarà faent delinquir lo pobbla,  
Lv 4,16 devant nostre Senyor, 16 lo prevera  untat prengue de la sanch de aquel e port  
Lv 7,10 ho ofer; 10 vulle’s que sia ab oli  untat o mesclat o sia seque menys de rres, 
Lv 16,32  32 »E perdonarà lo secerdot qui  untat serà en lo qual haurà untade le mà  
Lv 21,10  frares, lo qual ab l’oli sant és  untat lo seu cap e les sues mans  
Ex 29,29  aprés d’ell per ço que en aquella  unten e consagren les mans d’aquells. 30  
Ex 37,29  d’or. 29 E componé l’oli de la  untura de santificació e la timiama de l’ 
Ex 31,2 apella per nom Beselxel, lo fill de  Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 3 e he  
Ex 35,30  lo nom de Beselehel, fill de  Urí, nét de Hur, del trip de Judà, 31 e ha 
Ex 38,22  22 les quals Beselehel, fill d’ Urí, nét de Hur, del trip de Judà, complí  
Ex 1,18  és açò que no volets fer ço que jo  us he manat, cor vós raservats los  
Ex 2,18  para lur, ell los dix: –Per què  us sou cuytades axí de venir a mi? 19 E  
Ex 3,19  a vós lo rey de Agipta per ço que  us na anets sinó per mà poderoza. 20 E yo  
Ex 5,11 loch que vós na puscats haver, e no  us serà aminvat res de vostre obre. 12 E  
Ex 8,28  lo desert; solament enperò que no  us na anets pus luyn, e pregats per mi. 29 
Ex 11,9  nostre Senyor a Moysèn: –Farahó no  us oyrà, per molts de senyals que facen en 
Ex 13,5 axirets ab mes nou de la spiga, 5 e  us metrà nostre Senyor en la terra dels  
Ex 14,4  de Pharaó e de aquells per ço que  us pesseguèscan, e saré glorificat en  
Ex 14,13  13 E dix Moysèn al poble: –No  us temats. Estats e veyats les marevelles  
Ex 16,15 -los Moysèn: –Aquest és lo pa que  us dóna lo Senyor per menyar. 16 Aquesta  
Ex 16,23 que devets coure, cohets. E açò que  us sobrerà, estoyats-ho entrò a demà. 24 
Ex 18,10  dix: –Beneÿt sia nostre Senyor qui  us ha desliurats de la mà dels agipcians e 
Ex 19,12  -vos que no puyets al munt ne  us acostets a les sues fins, cor tot hom  
Ex 19,15  aperallats en lo terç dia, e no  us acostets a vostres mullers. 16 E com fo 
Ex 20,20  20 E dix Moysèn al poble: –No  us temats, cor Déu vench per ço que provàs 
Ex 32,30  per ventura si poré acabar que  us perdó vostres peccats. 31 E ratornà  
Lv 19,4  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 4 »No  us vullau girar a les ýdoles, ne déu de  
Lv 19,27  los sompnis, 27 ni en redó no  us tolreu los cabells ni us reureu la  
Lv 19,27 en redó no us tolreu los cabells ni  us reureu la barba, 28 ni sobra lo mort no 
Lv 19,28  la barba, 28 ni sobra lo mort no  us esquisareu la vostra carn, ni nengunes  
Lv 19,31  santuari. Yo sóm lo Senyor. 31 »No  us declineu als encantadós ni dels ýdolas  
Lv 19,36  Yo sóm lo Senyor Déu vostre qui  us he trets de terra de Agipta. 37 »Servau 
Lv 20,22 per tal que a vosaltres la terra no  us vomite en la qual sou entradors e deveu 
Lv 20,26  sóm sant. Yo sóm lo Senyor, e he- us saparats dels altres pobles perquè  
Lv 22,33  qui santifique a vosaltres, 33 e  us he trets de la terra de Agipte perquè  
Lv 23,10  intrats en la terra la qual yo  us donaré e haureu saguades les messes,  
Lv 25,38 car yo sóm lo Senyor Déu vostre qui  us he aduyts de la terra de Agipta perquè  
Lv 26,3  meus manements caminareu e ço que  us man observareu e fareu aquells, donaré  
Lv 26,6 encontrades, dormireu e no serà qui  us despert, car llavaré males bísties e lo 
Lv 26,11 tabernaccla enmig de vosaltres e no  us meynspresarà la mia ànima, 12 caminaré  
Lv 26,13 13 Yo sóm lo Senyor Déu vostre, qui  us he tret de la terra dels agipcians  
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Lv 26,17  e subjugats sereu en aquells qui  us an en oy, e fogireu nengú no persiguent 
Lv 26,23  desertes. 23 »E si axí encara no  us volreu castiguar e caminareu per lo  
Ex 30,16  dels fills de Ysrael lliuraràs en  ús del tabernacla del testament, per ço  
Ex 36,1  obra de fferra, aquella que en lo  ús del santuari fos nessaçària, axí com  
Ex 38,3  de llaunes d’aram. 3 E aperellà a  ús de aquell diverses vaxells, axí com  
Ex 38,30  los vaxells que pertanyen a son  ús, 31 [*] ab les estaques de la cort e de 
Lv 23,20  devant lo Senyor, daran lloch en  ús seu. 21 E apellareu aquell dia festa  
Lv 18,3  sóm lo Senyor Déu vostre. 3 Segons  usance de la terra de Agipta on haveu  
Lv 24,3  matí devant lo Senyor a honor e a  usance per a tostemps en vostres  
Ex 29,29  29 »E les vesteduras santes de què  usarà Aron, hauran los fills de aquell  
Ex 28,43  llonbles entrò a les cuxes. 43 E  usaran aquells Aron e sos fills con  
Ex 22,29 29 »Tots delmes e totes promeyes te  usaràs a dar per ofarir, e lo primer nat  
Ex 30,37  composició no fassats en vostres  usos, cor sant és de nostre Senyor, 38 e  
Ex 37,16  de or. 16 E los vaxells a diversos  usos de la taula, axí com olles, culleres, 
Lv 7,24 bèsties haurets en vostros diversos  usos, 25 e si algú mengerà lo sèu qui deu  
Ex 21,26  ell, los leix anar franchs per l’ uy que’ls haurà tret; 27 e si trencarà  
Ex 22,25  a mordiment, ne no l’opremes ab  uzura. 26 »Si pendràs penyora de ton  
Lv 25,36  e viurà ab tu, 36 no prengues  uzura d’ell ni pus que no has donat. Tem  
Lv 25,37  La tua picúnia no donaràs a ell ab  uzura, ni sobresabundàncies de fruyts no  
Ex 5,Tit  -ce e adoraren. 5,Tit Capítol  V 1 E aprés açò, entraren Moysèn e Aron  
Ex 26,3  seran de una matexa masura. 3 Les  V cortines seran juntes ensemps, e les  
Ex 26,3  seran juntes ensemps, e les altres  V seran atrecí juntes ensemps. 4 E faràs  
Ex 26,9  altres. 9 E junyir-les-has de  V en V, enaxí que la VI sia doblegade e  
Ex 26,9  9 E junyir-les-has de V en  V, enaxí que la VI sia doblegade e stiga  
Ex 26,26  »E faràs barres de fust de sethim  V, per tenir ferm les taules de la un  
Ex 26,27  del testimoni, 27 e altres  V en l’altre llats devers la plaga  
Ex 26,37 obra obrada. 37 E faràs al cubertor  V colones de fust de setim, e seran  
Ex 27,1  de fust de setim, lo qual haurà  V colses de lonch e V d’ampla, axí que  
Ex 27,1  lo qual haurà V colses de lonch e  V d’ampla, axí que sia quodrat, e haurà  
Ex 27,18  C colzes, e de ample L colzes, e  V colzes d’alt, e serà de lli tortís, e  
Ex 36,10  la una a l’altra, e les altres  V ajunyí atrecí d’altra part. 11 E féu  
Ex 36,16  masura. 16 De les quals ell junyí  V a una part e VI a l’altra. 17 E féu, en 
Ex 36,31  31 Féu barres de fust de sethim,  V per ço que contenguessen les taules de  
Ex 36,32  lha un llats del tabernaccla, 32 e  V altres [*] barres de la part de ponent  
Ex 38,1 de sethim, e havia de cascun quadre  V colzes, e III d’alt, 2 del qual axien  
Ex 38,18 havia de llonch XX colzes, e d’alt  V, segons la mesura de totes les altres  
Lv 5,Tit  li seran perdonats. 5,Tit Capítol  V 1 »E si ànima peccadora peccarà e oyrà  
Lv 19,25  lloabbles al Senyor, 25 e en lo  V ayn mengereu los fruyts ajustant los  
Lv 26,8  devant vosaltres, 8 pasaguiran  V de vosaltres a C estrangers, e C de  
Lv 27,5  4 e si és fembra, XXX. 5 E dels  V ayns fins al XXè, lo mascla donarà XX  
Lv 27,6 la fembra, X. 6 E de un mes fins al  V ayn, per mascla seran dats V sicles; per 
Lv 27,6  al V ayn, per mascla seran dats  V sicles; per la fembra, III. 7 Lo LXè ayn 
Ex 18,18  és bona cosa la que tu fas. 18 En  va treball te cumsumes, tu e lo poble  
Ex 20,7  7 »No pendràs lo nom de Déu en  va, cor no haurà nostre Senyor per nèdeu  
Ex 20,7  nèdeu aquell qui pendrà son nom en  va. 8 »Ramenbre’t que sentifichs lo  
Ex 27,8  per portar ell. 8 No soldat, mas  va e vach de dintre faràs ell, axí com en  
Lv 26,20  destrovida, vostre treball serà en  va, no girminarà la terra brotament ni los 
Ex 27,8  portar ell. 8 No soldat, mas va e  vach de dintre faràs ell, axí com en lo  
Ex 38,7  era concavat, de taules, e dintra  vach. 8 E féu lo pitxer e lo bací de aram  
Lv 8,2  e ab l’untament de l’oli e un  vadel per peccat e dos moltons e un  
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Ex 29,1  a éls a servir mi. Tu pendràs un  vadell e II moltons nàdeus, 2 e pa alís e  
Ex 29,3  un canestell, e ofarràs-ho; e lo  vadell e los moltons. 4 Presentaràs Aron e 
Ex 29,12  12 Despuix pendràs la sanch del  vadell, e posar-n’has sobra lo corn de  
Ex 29,14  14 e la carn, emperò, del  vadell e lo coyr e la fenta e totes ses  
Ex 29,36  les mans de aquells, 36 e lo  vadell per peccat oferràs per sengles dies 
Ex 32,4 -hu en la fornal, e féu-se’n un  vadell fonadís. E ells digueren: –Aquests  
Ex 32,8  a ells, cor ells han fet a ci un  vadell de scança, e han-lo adorat e han  
Ex 32,19  sa acostàs a la posade, ell viu lo  vadell e los balls, e fonch molt irat, e  
Ex 32,20  al peu del munt. 20 E pres lo  vadell que havien fet e cremà’l en foch e 
Ex 32,24  aquell en lo foch, e axí’n aquest  vadell. 25 E viu Moysèn que lo pobla era  
Ex 32,35 nostra Senyor lo pobla per rahó del  vadell que féu Aron. 33,Tit Capítol  
Lv 1,5  pus profitós. 5 E deguollaran lo  vadell devant nostre Senyor, e offarran  
Lv 4,3 lo pobbla, offerrà per son peccat I  vadell que sia net al Senyor. 4 E aquell  
Lv 4,5  Senyor. 5 E pendrà de la sanch del  vadell e portarà aquella en lo tabernacla  
Lv 4,8  del tabernaccla. 8 E lo sèu del  vadell offarrà per lo peccat, axí aquell  
Lv 4,14  puys entendrà son peccat, ofira un  vadell per lo peccat. E aporten aquell a  
Lv 4,15  aquell devant lo Senyor, e com lo  vadell serà deguollat devant nostre  
Lv 4,20  l’altar. 20 E face axí de aquest  vadell com féu del primer; e preguen per  
Lv 4,21 e Déu serà perdonador. 21 Emperò lo  vadell apòrtan-lo fora de la albarguade  
Lv 4,21  e cremen-lo axí com lo primer  vadell, cor per gran multituts de peccats  
Lv 8,14  manat nostre Senyor. 14 E portà un  vadell per peccat, e Aron e sos fills  
Lv 9,2  de Yrael, e dix Aron: 2 –Prin un  vadell fill de bou per peccat e un ariet  
Lv 9,3  “Pranets un cabrit per peccat e I  vadell e un anyell d’un ayn, e sien sens  
Lv 9,8  se acostà a l’altar e deguollà lo  vadell per lo seu peccat, 9 la sanch del  
Lv 23,18 anyells sence màcula d’un ayn e un  vadell del remat e II moltonets, e seran  
Ex 24,5  sacrifics passificabbles a Déu,  vadells XII. 6 E pres Moysès la meytat de  
Ex 14,31  morts sobre la riba de la mar. E  vaeren los fills de Ysrael que ab gran mà  
Ex 13,17 ventura no’s panadís Farahó si’ls  vaés, e que no’s llevàs contra ells a  
Ex 5,17  pobla. 17 E ell respòs: –Vosaltres  vagats en ociositat, e per amor de açò  
Ex 3,11  Moysèn al Senyor: –Qui són yo, que  vage a Farahó e que git los fills de  
Ex 23,20 »Vet que yo tremet lo meu àngel que  vage ab tu e que’t guort en la via, e que 
Lv 13,29  qual o en la barbe nexerà llepra,  vage al secerdot ell. 30 E si veu que sia  
Ex 32,1  –Lleva’t e fes a nós déus qui  vagen devant nós, cor aquell homa, Moysèn, 
Ex 5,8  res del treball, ne’ls llexets  vaguar; e puys cridaran dient: “Anem,  
Ex 36,4  4 Per la qual cosa los maestres,  vahent que’ls dons muntiplicaven,  
Ex 40,36  de jorn, e de nits lo cobria foch,  vahent lo pobla de Ysrael per totes llurs  
Ex 14,31  de la mà dels egepcians, 31 e  vaheren los agipcians morts sobre la riba  
Ex 3,13 E dix Moysèn al Senyor: –Vet que yo  vaig als fills de Yraell e diré a ells:  
Ex 5,7 axí com debans faÿets, mas que ells  vajen cullir lo rostoll en les mesces, e  
Lv 27,25  santuari que serà posada, lo sicla  val XX malles. 26 »Los primogènits que al  
Lv 27,17  prometrà lo camp, tant con pot  valer, tant serà estimat; 18 mas, en altra 
Lv 11,27  ses palmes de tots los animals qui  van ab IIII peus, serà inmunda; si algú  
Lv 25,45  són 45 e dels estrangers qui  van palegrinant entra vosaltres o de  
Lv 26,22  per vostres peccats 22 e faré  vanir en vosaltres bísties dels camps que  
Ex 1,10  és ab nós, e és molt fort. 10  Vanits e sapiam quant muntiplicarà, e  
Lv 25,50  e de la moneda per la qual era  vanut se llevarà [*] serà-li comtat a  
Lv 16,13 coses odorans axí que la neula e la  vapor de aquells cobra la cuberta que és  
Lv 22,28  sa porà al Senyor; 28 e aquella  vaque o ovella no serà sacrificade en un  
Ex 26,1 de blau color de grane [*], e faràs  varietat de obra [*]. 2 E la llongueza de  
Ex 28,30 l’hossen los juýs de doctrina e de  varitat que seran en lo pits de Aron con  
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Ex 34,6  passient en moltes misericòrdias e  vartader, 7 qui guordes misericòrdias en  
Ex 33,15  15 E dix Moysèn: –Si tu mateix no  vas ab nós, no’ns tragues d’equest [*],  
Ex 33,16  trobada gràcia devant tu, si no  vas ab nós per ço que’ns gloriagem  
Ex 12,13  faré juý. Yo sóm Senyor. 13 E  vasaré la sanch a vós en senyal sobra les  
Ex 16,33  33 E dix Moysèn a Aron: –Prin un  vaxell e mit-hi aytante magne com ne  
Ex 24,6 meytat de la sanch e mès-la en un  vaxell, e la part romanent buydà sobre l’ 
Ex 30,18  a Moysèn dient: 18 –Tu faràs un  vaxell d’aram e un basí per llevar, e  
Lv 6,28  llevades en lloch sant. 28 E lo  vaxell de la terra en lo qual la carn d’  
Lv 6,28 serà cuyta, sia trenquat; e si serà  vaxell de coura, sia respat e puys llevat  
Lv 11,32  que sien morts serà ensutzat, axí  vaxell de fust o vestiment o pels o salici 
Lv 11,33  e axí aprés seran mundades. 33 Tot  vaxell de terra en lo qual alguna cosa de  
Lv 14,5  E deguoll la un dels aucells en un  vaxell de terra sobre aygües vives, 6 e l’ 
Lv 15,12  no nèdeus entrò al vespra. 12 E  vaxell de terra que ell hage toquat sia  
Lv 15,23  no nèdeu tro al vespra. 23 E tot  vaxell sobre lo qual ella siurà,  
Ex 3,22  la fembra a ce veÿna e a ce hosta  vaxells d’argent o d’or o vestidures, e  
Ex 7,19  en tota la terra de Agipte, axí en  vaxells de fust com de pedra”. 20 E  
Ex 12,35  cor demanaren dels agipcians  vaxells d’argent e d’or e moltes  
Ex 25,9  que yo mostraré a tu e de tots los  vaxells, farets axí aquell a le sua  
Ex 25,39  pes del canelobre; e tots aquests  vaxells sien fets de aur pur. 40 E guarde  
Ex 30,27 testament, 27 e la taula e tots los  vaxells seus, e lo candalobra e totes les  
Ex 31,7  que desobra ella és, e tots los  vaxells del tabernacla, 8 e la taula e  
Ex 31,8 tabernacla, 8 e la taula e tots los  vaxells, e lo canelobra molt pur ab los  
Ex 31,8 e lo canelobra molt pur ab los seus  vaxells, e l’altar de la timiama, 9 e de  
Ex 31,9  9 e de l’holocaust e tots los  vaxells, e’l pitxell e lo bací, 10 e les  
Ex 37,16  totes cubertes de or. 16 E los  vaxells a diversos usos de la taula, axí  
Ex 38,3  E aperellà a ús de aquell diverses  vaxells, axí com olles e cubertores e  
Ex 38,30 lo crivell de l’aram e ab tots los  vaxells que pertanyen a son ús, 31 [*] ab  
Ex 40,9 -n’has lo tabernacla ab los seus  vaxells per ço que sien santifiquats, 10 e 
Ex 40,10 l’altar de l’holocaust e tots los  vaxells seus, 11 e la ara d’ells, los  
Ex 40,11  seus, 11 e la ara d’ells, los  vaxells seus e totes les coses  
Lv 8,11 VII veguades, e untà ell e tots sos  vaxells e lo pitxell e son bací per  
Lv 11,34  que beurets llíquida de tots los  vaxells serà inmunda. 35 Qualque cosa de  
Ex 35,22  d’or e orelleras e nasals, e tots  vaxels d’or, tot ho ofariren a Déu. 23 E  
Lv Inc  al qual los juheus apellen  Vaycrà. 1,Tit Capítol primer 1 E apellà  
Ex 36,35  e de lli tortís, obra brodade e  vayra e destincta, 36 e IIII colones [*],  
Ex 18,15  15 Al qual dix Moysèn: –Lo pobble  ve a mi e demanen la sentència de Déu, 16  
Ex 4,12  hu he fet yo açò? 12 Donchs, are  vé e yo saré en la tua bocha, e ensenyar- 
Ex 17,5  5 E dix Déu a Moysèn: –Cuyte’t e  vé devant lo poble, e prin dels vells de  
Ex 17,5  verga ab la qual farist lo flum e  vé. 6 E yo staré devant, aquí e demont la  
Ex 32,34  rrauré de mon llibra. 34 Tu emperò  vé e digues en aquest pobla ço que he dit  
Ex 2,8  a tu aquest infant. 8 E ella dix:  –Vé. Anà tentost la macipa, e apellà la  
Ex 3,16  de generació en generació.” 16  Vé e ajusta los vells de Yraell e digues a 
Ex 4,18  encare són vius. Al qual dix Ytró:  –Vé en pau. 19 E dix Déu a Moysèn en  
Ex 4,19  19 E dix Déu a Moysèn en Median:  –Vé e torna-te’n en Egipta, cor tots  
Ex 4,27  circumsizió. 27 E dix Déu a Aron:  –Vé a encontra de Moysèn en lo desert. Lo  
Ex 7,15  que no vol llexar lo poble. 15  Vé a ell al matí, e axiràs a les aygües e  
Ex 19,10  al poble, 10 e dix Déu a Moysèn:  –Vé al poble e sentifica a ells vuy e  
Ex 19,24  a ell.” 24 Al qual dix Déu:  –Vé e devalle, e pujaràs tu e Aron. E los  
Ex 32,7 parlà nostro Senyor a Moysèn e dix:  –Vé, devalla, cor lo teu pobla ha peccat,  
Ex 33,1 parlà nostra Senyor a Moysèn dient:  –Vé, devalla de aquest lloch, tu e lo teu  
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Lv 5,16  lo dan, e puys anadesque-hy la  Vè part e lliure-ho al sacerdot, lo qual 
Lv 4,22 un hom més de açò que nostre Senyor  veda per ignorància, 23 e aprés conexerà  
Lv 5,17  una de les coses que nostre Senyor  veda en la llig, e entendrà la cosa del  
Ex 32,9 tret de terra de Agipta.” 9 E altra  vegada dix nostro Senyor a Moysèn: –Yo  
Ex 33,5  lo pobla és de dura servitut. Una  vegada puyaré ab tu e deliré a tu. Ya ara  
Ex 33,20  a’quell qui’m plaurà. 20 E altra  vegada dix: –Tu no pots veura la mia faç,  
Ex 33,21  a mi homa qui visque. 21 E altra  vegada dix: –Vet ací és lo lloch ab mi, e  
Lv 14,9  pèls del cors, e llau-se altra  vegada lo cors e les vestedures. 10 »E en  
Lv 16,34  e per los peccats de aquells una  vegada l’ayn. E ell féu axí com Déu manà  
Lv 27,28  ni’s porà rembra. Tot quant una  vegada serà sentificat, del sant dels  
Ex 3,15  tremat a vós”. 15 E dix Déu altra  vegade a Moysèn: –Açò diràs als fills de  
Ex 4,6  Ysach e Jacob. 6 E dix-li altre  vegade nostre Senyor: –Mit te mà en ton  
Ex 8,32  cor de Farahó, axí que en aquesta  vegade no llexà anar lo pobla. 9,Tit  
Ex 9,14 ço que sacrifich mi, 14 cor en esta  vegade trematré totes les mies plagues  
Ex 10,17  a mi aquest peccat aquesta  vegade, e pregats a nostro Senyor Déu  
Ex 30,10  Aron sobra lo corn de aquell I  vegade l’ayn, en la sanch qui és oferta  
Lv 13,16 escampa, no nèdea és. 16 E ci altra  vegade tornarà en blanquor e tot l’homa  
Lv 13,56 que la vestadura serà llevada altra  vegade [*]; 57 e [*] veurà hom que en les  
Ex 34,23 en aquell temps de l’ayn. 23 »Tres  vegades en l’ayn aparrà tot mascla teu  
Ex 34,24 ’t devant nostre Senyor ton Déu III  vegades en l’ayn. 25 »No deguollaràs  
Lv 14,7  salpusch aquell qui és mundat VII  vegades per ço que dret sia porgat, e  
Lv 14,51 e de açò salpuscarà la casa per VII  vegades, 52 e purifiquarà aquella axí ab  
Lv 16,14  e bany-hi son dit e git-na VII  vegades devant Déu devers lo propisiatori  
Ex 5,5  –Molt és lo poble de la terra.  Vegats quante companya esvahex a ell! E  
Lv 13,20  sia amenat al secerdot, 20 lo qual  vege lo loch de la llepra, e guorderà la  
Ex 5,21  de Farahó, 21 e diguéran a ells:  –Vege nostro Senyor e jutge ço que  
Ex 10,28  e guarde’t que d’equí avant no  veges la mia cara, cor en qualque dia me  
Ex 7,23  casa, e no hy posà son cor aqueste  veguade. 24 E cavaren los agipcians  
Ex 23,17  tos fruyts del camp. 17 »III  veguades en l’ayn aparrà tot mascle teu  
Lv 4,6 aquella sanch e salpuscar-n’ha VII  veguades devant lo Senyor contra lo vel o  
Lv 4,17  -hi son dit e salpusch-ne VII  veguades contra lo vell, ço és, la  
Lv 8,11  ells e salpasà sobra l’altar VII  veguades, e untà ell e tots sos vaxells e  
Lv 14,16  en aquell e gitar-n’ha VII  veguades contre lo Senyor Déu, 17 e l’oli 
Lv 14,27 dret e gitar-n’ha contra Déu VII  veguades, 28 e toquar-n’ha l’estrem de 
Lv 16,19  corns de aquell, 19 e git-ne VII  veguades ab lo dit, e nedeyarà e  
Lv 26,24 lo contrari, e farir-vos-he VII  veguades per los vostres peccats, 25 e  
Ex 34,35  que a ell éran manades, 35 cor con  veien a l’exir de Moysèn sa faç axí  
Ex 32,9  dix nostro Senyor a Moysèn: –Yo  veig que aquest pobla és de dura servitut. 
Ex 32,18 veu de resposta de flaquesa, mas yo  veig que veu és de hòmens cantants. 19 E  
Lv 14,36  que ell entra en aquella e que  veja si alguna llepra serà en aquella, per 
Ex 4,21  –Com t’entornaràs en Agipta,  vejes tots senyals que t’he mostrats e  
Ex 30,6  ell devant, l’altar contra lo  vel e lo cobriment que penge davant l’  
Ex 38,26  e la intrade, on penjava lo  vel de la claustra. 27 E foren fets C  
Ex 40,3  arque e dresaràs devant aquella lo  vel. 4 E aduràs aquí la taula e arrezaràs  
Ex 40,19  e penyà devant aquella lo  vel per ço que pogués oir la visió de Déu. 
Ex 40,20  la plaja de tramuntana, fora del  vel, 21 ordonada devant los pans de  
Ex 40,24  traginat del testimoni, devant lo  vel de la claustra, 25 e perfumà sobra ell 
Lv 4,6 veguades devant lo Senyor contra lo  vel o la claustra del santuari. 7 E posarà 
Lv 16,12  timiama e ensens, e entra oltra lo  vel, ço és, ultra la claustra, en la  
Lv 21,23  dementra és la hora que dintre lo  vel no entra ni s’acost a le are, car  
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Lv 24,3  llantes continuadament. 3 Fora lo  vel de testimoni, en lo tabernaccla de  
Lv 4,17  -ne VII veguades contra lo  vell, ço és, la claustra, 18 e de aquella  
Lv 13,11  carn serà viva, 11 per llepra molt  vella pot esser comdepnada, [*] en coyr de 
Lv 25,22  novelles nasquen, mengereu les  velles. 23 »La terra de sert no’s vendrà  
Lv 26,10  10 mengereu les coses molt pus  velles de les belles, e les coses velles,  
Lv 26,10  velles de les belles, e les coses  velles, sobrevinent les novelles, lensar- 
Ex 3,16  en generació.” 16 Vé e ajusta los  vells de Yraell e digues a ells: “Lo Déu  
Ex 3,18  la mia veu, e entraràs tu e los  vells de Yraell al rey da Egipta, e diràs  
Ex 4,29  abdozos e ajustaren tots los  vells de Yraell. 30 E dix-los Aron totes 
Ex 12,21  aliza. 21 E apellà Moysèn tots los  vells de Ysrael e dix a ells: –Anats e  
Ex 17,5  e vé devant lo poble, e prin dels  vells de Ysrael, e aporte en te mà te  
Ex 17,6  E féu-ho axí Moysèn devant los  vells de Ysrael, 7 e per ço con tentaren  
Ex 18,12  a Déu. E vench Aron e tots los  vells de Ysrael per ço que menyasen pa ab  
Ex 24,1  tu e Aron, Nadab e Abiú e LXX  vells de Ysrael, e adoraràs de lluyn. 2 E  
Ex 24,9  e Aron e Nedap e Nebiú e LXX dels  vells de Ysrael, 10 e veren lo Senyor de  
Ex 24,14  en lo munt de Déu, 14 e dix als  vells: –Esperats-vos ací entrò que  
Lv 4,15  del tabernacla, 15 e posen los  vells de Ysrael les mans sobre lo cap de  
Ex 21,35  que sia d’altre, e aquell morrà,  vènan lo bou aquell e depertèsquan entra  
Ex 3,1  bestiar a la ora del desert, ell  vench en lo munt de Déu, en Horep. 2 E  
Ex 15,16  16 espaventament e pahor  vench sobre ells en la grenesa del teu  
Ex 16,1  XVII 1 E mogueren-ce de Helim, e  vench tota la multidut dels fills de  
Ex 16,27  amor de açò no’n trobarets. 27 E  vench lo setè dia, e axiren del poble per  
Ex 17,8  los fills de Ysrael». 8 E adonchs  vench Amalech per combatra los fills de  
Ex 18,5  del coltell de Farahó.» 5 E  vench Jetró, sogre de Muysèn, ab los fills 
Ex 18,6  tramès a dir a Moysèn: –Yo, Jetró,  vench a tu ab la muller tua e II fills  
Ex 18,12  holocaust e sacrifici a Déu. E  vench Aron e tots los vells de Ysrael per  
Ex 19,7  perlaràs als fills de Ysrael. 7 E  vench Moysèn e apellà los meyors nats del  
Ex 20,20  al poble: –No us temats, cor Déu  vench per ço que provàs a vós e per ço que 
Ex 24,3  ni lo poble no hy puig ab ell. 3 E  vench Moysèn e recomtà al poble totes les  
Lv 25,28 l’any del jubileu, car en ell tota  venda retornerà al senyor e al poseÿdor  
Lv 25,48  de son llinatge, 48 aprés de la  venda sa pot raembra; qualsevulla de sos  
Ex 21,7  serf enpertostemps. 7 »E si algú  vendrà sa filla o sa serventa, no axirà  
Ex 21,16 mort muyra. 16 E qui enblarà home e  vendrà aquell e serà trobat en sa mà, de  
Ex 22,1  ovella o bou e l’auciurà o’l  vendrà, pach per un bou sinch bous, e IIII 
Lv 14,35 casa de terra de vostra haretat, 35  vendrà aquell qui serà de casa e fer-ho  
Lv 15,14  polls de coloms, e devant Déu ell  vendrà a le porta del tabernacla del  
Lv 16,3 açò se féu en una nuu. 3 Mas ab açò  vendrà Aron en la santadat, que oferrà I  
Lv 25,16  costerà, car lo temps dels fruyts  vendrà a tu. 17 No vullau aflagir vostres  
Lv 25,23  velles. 23 »La terra de sert no’s  vendrà a totstemps, car mia és, e  
Lv 25,25  25 »Si esent enpobrit lo teu frara  vendrà la sua posseció, e vendrà lo seu  
Lv 25,25 teu frara vendrà la sua posseció, e  vendrà lo seu propinqüe per rembra  
Lv 25,29  e al poseÿdor primer. 29 »Qui  vendrà casa dins los murs de la ciutat  
Lv 25,39  vostre. 39 »Si de pobresa destret  vendrà a tu ton frara, no’l destrenyaràs  
Lv 25,47  e del palagrí, e, vengut a meyns,  vendrà’s ton frara o a’lgú de son  
Lv 27,21 l’havia [*] no’s porà, 21 car com  vendrà lo dia del jubileu santificat serà  
Lv 27,28  are sia hom o animal o camp, no’s  vendrà ni’s porà rembra. Tot quant una  
Lv 27,32  de pastor passen, tot quant dehè  vendrà serà santificat al Senyor, 33 e no  
Lv 22,3  3 »Digues a ells e aquells qui  vendran aprés de ells: »Tot hom qui s’  
Lv 23,43  cabanes, 43 perquè sàpien los que  vendran aprés de vosaltres que en cabanes  
Lv 25,15  15 segons lo conte dels fruyts ho  vendran a tu. 16 Quant més anys romendran  
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Lv 25,34  viles fora ciutat d’ells no les  vendran, car posseció per tostemps és. 35  
Lv 25,42  he tret de la terra de Agipta, no  vendran ab títol de esclaus. 43 No  
Ex 10,28  la mia cara, cor en qualque dia me  vendràs devant, morràs. 29 E respòs  
Lv 25,14  a les sues possecions. 14 Quant  vendràs alguna cosa a ton proïsma o la  
Ex 21,8  -la, mas no hage poder de  vendre-la a pobble estrayn si meynspresà 
Ex 19,9 del poble, 9 dix a ell Déu: –Ya are  vendré a tu en una calige de nuu per ço  
Ex 20,24  qual serà memòria del meu nom; yo  vendré a tu e benayré a tu. 25 E si faràs  
Lv 26,5 5 reebrà la betuda de les messes la  venema, e la venema sobrevindrà al  
Lv 26,5  de les messes la venema, e la  venema sobrevindrà al samenter, e mengereu 
Ex 18,16  Déu, 16 car com esdevé a ells [*],  vénen a mi per ço que yo jutge a ells, e  
Ex 30,2  I colze, e altra d’ampla, axí que  venga codrat, e haurà d’alt IIs colzes  
Ex 32,26 dix: –Si nangú és de nostre Senyor,  venga a mi. E ajustaren-se a ell tots  
Ex 35,10  10 »E qualquequal que sia savi  venga e fasa so que nostre Senyor ha  
Lv 26,25 25 e dresaré sobre vosaltres espaza  vengedora de la mia amistanse o pacte. E  
Ex 3,9  la clamor dels fills de Yraell és  venguda a mi, e encare la afflicció de  
Ex 14,24  per mig de la mar. 24 E com fo  vengude la vigília del matí, nostre Senyor 
Ex 1,1  los noms dels fills de Yraell qui  venguéran en Agipta ab Jacob, cascú ab sa  
Ex 5,15  dient: –Complits la obra! 15 E  venguéran aquells qui éran de Yraell  
Ex 8,24  24 E féu-ho lo Senyor axí, e  venguéran mosques molt males en la casa de 
Ex 34,32  E com ell los perlàs, 32  venguéran a ell atressí tots los fills de  
Ex 36,4  vahent que’ls dons muntiplicaven,  venguéran 5 a Moysèn e digueren: –Més ofer 
Ex 39,17 cascun llats sobirà de l’hossen, e  venguéran tro al muscla, e aquí havia un  
Ex 4,29  e los senyals que menave fer. 29 E  vengueren abdozos e ajustaren tots los  
Ex 15,23  desert, e no trobaren aygua. 23 E  vengueren en Maroch, e no poguéran beura  
Ex 15,27 Yo sóm lo Senyor salvador teu. 27 E  vengueren en Helim, on ha XII fonts de  
Ex 16,22  dos almuts per sengles hòmens. E  vengueren tots los prínseps de la  
Ex 19,1  terra de Agipte, en lo dia aquest,  vengueren en lo desert de Sinaý, 2 cor  
Ex 19,2  2 cor ells mogueren de Rehabidim e  vengueren tro al desert de Sinaý, e  
Ex 15,10  10 Senyor, lo teu esperrit és  vengut, e la mar los ha rabblerts e  
Ex 19,16  a vostres mullers. 16 E com fo  vengut lo terç dia en lo matí, ells  
Lv 25,47  de l’estranger e del palagrí, e,  vengut a meyns, vendrà’s ton frara o a  
Ex 36,3 la obra sa comensàs de fer, tot dia  venia lo pobla per lo matí e ofarien llurs 
Ex 39,19 cascun musclo. 19 E de cascun llats  venien tenbé cadenes qui pranien los II  
Ex 1,18 infants. 18 E lo rey féu-les-sa  venir e dix: –Per què és açò que no volets 
Ex 2,18  –Per què us sou cuytades axí de  venir a mi? 19 E elles diguéran: –Un homa  
Ex 12,23  [*] no llexerà lo destroÿdor  venir en les vostres cases per farir-  
Ex 19,4  sobre alles de àguilas, e fiu  venir vós a mi. 5 Si are oyrets la mia veu 
Ex 33,8  e raguordaven [*] Moysèn dentrò al  venir de sa tenda. 9 E ell entrant en lo  
Ex 17,11  com Moysèn llevave les mans, Irael  vensia, e com bexave la mà, Amalech  
Ex 10,13  de Agipte, e nostre Senyor tremès  vent bufant tot aquell dia e aquella nit;  
Ex 10,13  e aquella nit; e lo matí fet, lo  vent bufant, levaren-ce los llegosts, 14 
Ex 10,19  nostre Senyor, 19 que féu bufar lo  vent demantinent de occident molt fort, e  
Ex 14,21  la mà sobre la mar, menà Déu lo  vent fort bufant que bufàs tota la nit, e  
Lv 3,10  ronyons e ab lo grex que cobre lo  ventra, e encara sobra los llombles e  
Lv 3,14  del dimenge e lo grex qui cobra lo  ventre e [*] tots los menbres vidals, 15 e 
Ex 1,10  e opromam-los per ço que per  ventura no montiplicacen mace, e que s’  
Ex 5,3  al nostro Déu e Senyor, e que per  ventura no sdevengués a nós en  
Ex 13,17  qui’ls era dret pasatge, que per  ventura no’s panadís Farahó si’ls vaés,  
Ex 19,21  e testimoniage al poble que per  ventura no’s desretglasen e que no passen 
Ex 19,24  ne pujen al Senyor, per ço que per  ventura yo no’ls aucia. 25 E devallà  
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Ex 23,33  en la tua terra, per ço que per  ventura no’t fessen peccar en mi; cor si  
Ex 30,21  a nostra Senyor, 21 per ço que per  ventura no múyran. E serà fur de setgla a  
Ex 32,30  puyaré a nostra Senyor e veuré per  ventura si poré acabar que us perdó  
Ex 33,3 és de dura servitut, per ço que per  ventura no destrovís tu en la via. 4 E oý  
Lv 10,6  vostres vestedures per ço que per  ventura no muyrats, per ço que sobre tota  
Lv 22,16 que prasenten al Senyor, 16 que per  ventura no sostenguen la malvestat de son  
Lv 25,24  sots pacta de restetuhació serà  venuda. 25 »Si esent enpobrit lo teu frara 
Lv 25,31  ha muralla, per dret de camps serà  venuda, que si abans remuda no serà, en lo 
Lv 27,14  preu que per ell serà estimat serà  venuda, 15 e ci lo qui hu ha promès la  
Lv 27,16 terra, per XL sicles de argent serà  venuda. 17 Si tentost de l’ayn comensat  
Ex 22,3 no ha de què ho reta, ell deu esser  venut. 4 E si serà trobat ab ell ço que  
Lv 25,26 emperò si lo propinqüe ni lo qui ha  venut la poceció lo preu per raembra no  
Lv 25,27  comtats los fruyts del temps que  venut ho haurà, e ço que restant serà  
Lv 27,20  ’l volrà e a altri quisvulla serà  venut, ultra lo qui l’havia [*] no’s  
Lv 27,24  al primer senyor qui l’havia  venut e l’havia en poseció hagut. 25  
Lv 27,27 preu. E si rembra no’l volrà, serà  venut a altra tant com se vulla sia  
Lv 19,18  sobre aquell peccat. 18 No serques  venyance ni seràs ramenbrant de la  
Ex 2,2 2 la qual consabé e parí un fill. E  véran ell molt bell, e amagaren-lo per  
Ex 2,6  caxeta, 6 e com obricen la caxeta,  véran l’infant qui plorava. Hach-na  
Ex 10,6  tots agipcians, tant que més no’n  véran los pares teus ne los pares de ells, 
Ex 34,30  ab nostre Senyor. 30 E com lo  véran Aron e los fills de Ysrael ab la  
Lv 14,37  en les parets d’equella la plaga  verda o vermella e la lur visió dejús la  
Lv 2,14  a nostre Senyor, de les espigues  verdajants, torraràs aquelles al foch, e  
Lv 25,11  hy nexeran, e les promeyes de la  verema no les collireu 12 per la  
Ex 14,10  los fills de Ysrael los ulls e  veren los agipcians aprés d’ells. E  
Ex 16,15  sobre la terra. 15 E com ho  veren los fills de Ysrael, digueren tots  
Ex 24,10  e LXX dels vells de Ysrael, 10 e  veren lo Senyor de Ysrael, e sots lo peu  
Ex 24,11  estegueren dels fills de Ysrael. E  veren nostro Senyor, e menyaren e  
Ex 4,4  mà e pres-la, e mantinent tornà  verga. 5 –Açò és fet per ço que crèguan  
Ex 4,20  aze, e tornà en Agipta portant la  verga de Déu en la mà. 21 E dix Déu a  
Ex 7,9  digues a Aron: “Prin la tua  verga e gite-la en terra devant Farahó”, 
Ex 7,10 los havia manat Déu, e gità Aron la  verga devant Farahó [*], e tornà colobre.  
Ex 7,12  [*], 12 e gitaren cascú d’ells sa  verga e tornaren colobres; mas la verga de 
Ex 7,12  verga e tornaren colobres; mas la  verga de Aron devorà la verga de aquells.  
Ex 7,12  mas la verga de Aron devorà la  verga de aquells. 13 E fo enduraÿt lo cor  
Ex 7,15  ell a la riba del flum, e la  verga la qual tornà colobra porteràs en la 
Ex 7,17 yo sóm Senyor. Vet que yo fir ab la  verga qui és en la mia mà les aygües del  
Ex 7,19 Déu a Moysèn: –Digues Aron: Prin la  verga e stin la tua mà sobre les aygües de 
Ex 7,20 com los havia manat Déu, e llevà la  verga e farí les aygües del flum devant  
Ex 8,17  cor stès Aron se mà tenent la sua  verga, e ferí la polç de la terra, e foren 
Ex 10,13  a le pedruscade. 13 E estès la sua  verga Moysèn sobra la terra de Agipte, e  
Ex 14,16 que’s moguen, 16 e tu lleva la tua  verga, e stin la tua mà sobre la mar, e  
Ex 17,5  de Ysrael, e aporte en te mà te  verga ab la qual farist lo flum e vé. 6 E  
Ex 21,20 »E qui farrà son serf o sa serva ab  verga e morrà dejús sa mà, digna serà de  
Lv 27,32 e de ovelles e de cabra que sots la  verga de pastor passen, tot quant dehè  
Ex 4,2  tens en la mà tua? E ell respòs:  –Verga. 3 E dix nostre Senyor: –Gita-le  
Lv 21,3  e filla, germà de sert 3 o germana  verge la qual no és a marit ajustada; 4 e  
Ex 22,17  lo qual han custumat de pendre les  vèrgens. 18 »Metzinés no llexeràs viura.  
Ex 4,17  a Déu. 17 E tu prin aqueste  vergua [*] ab la qual seran fets los  
Ex 9,23  de Egipte. 23 E stès Moysèn la  vergua vers lo cel, e nostro Senyor donà  
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Ex 20,26  per ço que no sia revelade la tua  verguonya.” 21,Tit Capítol XXII 1 »Aquests 
Ex 28,42  de lli per cobrir lur carn de lur  verguonya, e de lurs llonbles entrò a les  
Lv 18,10  de ta filla no la descobriràs, car  verguonya tua és. 11 »La verguonya de la  
Lv 18,11  car verguonya tua és. 11 »La  verguonya de la filla de la muller de ton  
Lv 18,13  no la descobriràs. 12 [*] 13 »La  verguonya de la germana de ta mara no la  
Lv 18,14  que carn de te mara és. 14 »La  verguonya de ton oncla germà de ta mara no 
Lv 18,15  ab tu és conjunta. 15 »La  verguonya de ta nora no la descobriràs,  
Lv 18,16  ton germà no la manifestaràs, car  verguonya és de ton germà. 17 »La  
Lv 18,17  verguonya és de ton germà. 17 »La  verguonya de la germana de ta muller e da  
Lv 18,18  la pendràs, ni descobriràs la sua  verguonya encara ella vivent. 19 »A le  
Lv 18,19 t’acostaràs, ni descobriràs la sua  verguonya. 20 »Ab la muller de ton proïsma 
Lv 20,11  ab sa madastra e descobrirà la  verguonya de son para, de mort múyran  
Lv 20,17  o filla de sa mara, e veurà la sua  verguonya e ella mirerà la verguonya de  
Lv 20,17  la sua verguonya e ella mirerà la  verguonya de son germà, cosa llega han  
Lv 20,20  son oncla e haurà descubert la sua  verguonya e de sa parentat, portaran  
Lv 20,21  germà farà cosa no deguda, car la  verguonya de son frara ha descuberta;  
Lv 26,41  batallívol entrò a tant que’s don  verguonya la ignosenta pensa llur. »E  
Lv 16,4 e bragues de lli per ço que sel ses  verguonyes, e sinya encare correge de lli  
Lv 18,17  pendràs perquè descobres les sues  verguonyes, car carn de aquella són, e  
Ex 18,21  e tements Déu, en los quals sia  veritat, que hagen en oy avarícia, e de  
Ex 23,2  sentència e que’t desvinyes de  veritat, 3 e hauràs mercè del pobre en lo  
Lv 8,8  hossen, en lo qual era doctrina e  veritat. 9 E pozà-li la sàvena en lo  
Ex 22,16  a le sua obra. 16 »Si algú forcerà  verja abans que l’hage esposade [*]  
Ex 16,24 Moysèn, e no compodrí ne fou trobat  verma en aquell. 25 E dix Moysèn: –Menyats 
Lv 14,4 lleguts de menyar, e fust de sedra,  vermell e hysop. 5 E deguoll la un dels  
Ex 26,31  de blau, de porpre, de color  vermella, de lli tortís e de obra brodade  
Ex 26,36  de blau e de porpre, de color  vermella e lli tortís, obra obrada. 37 E  
Ex 27,16  de blau e de porpre, de color  vermella e de lli tortís, obra brodade.  
Ex 28,5  or e de blau e de porpre, de color  vermella e de lli tortís, 6 e faran lo  
Ex 28,8  e de blau e de porpre e de color  vermella e de lli tortís. 9 »E pendràs II  
Ex 28,15 or e de blau e de porpre e de color  vermella e de lli tortís. 16 E faràs ell  
Ex 28,33  de blau e de porpre e de color  vermella sobre los talabans entorn [*], 34 
Ex 35,6  e aram 6 e blau e porpra e color  vermella, e lli tortís e pèlls de cabres,  
Ex 35,23 havia †quassats†, ne porpre e color  vermella, ne blau, ne coyrs de  
Ex 35,25  jasins e boquines e propra e color  vermella e pells vermelles 26 e pèlls de  
Ex 35,35  [*], axí de blau [*] com en color  vermella e en lli, tixén e fayent tota  
Ex 36,8  lli tortís e blau e porpra e color  vermella †e capitells† e obra brodada, 9  
Ex 36,35  de blau e de grana e de color  vermella e de lli tortís, obra brodade e  
Ex 38,18  de blau e de porpre e de color  vermella e lli tortís, e havia de llonch  
Ex 38,23  de blau e de porpra e de color  vermella e de lli tortís. 24 E tot l’or  
Ex 39,1  de or, blau e de porpra e de color  vermella e de lli tortís faéran draps  
Ex 39,2 [*], de blau e de porpra e de color  vermella e de lli tortís, 3 [*] e tellà  
Ex 39,3  e entra la porpra e entra la color  vermella e entra lli, per ço que fessen  
Ex 39,8  d’or, blau e de porpre e de color  vermella e de lli tortís, 9 e fo quodrat e 
Ex 39,22  de blau e de porpre e de color  vermella e lli tortís, 23 e cascavells de  
Ex 39,28  e de blau e de porpra e de color  vermella, obra brodada, axí com manà  
Lv 14,37  parets d’equella la plaga verda o  vermella e la lur visió dejús la paret, 38 
Ex 25,5  5 e pells de moltons [*] e pells  vermelles, e fusts de setim, 6 e oli a le  
Ex 35,7  de cabres, 7 e pells de moltons  vermelles [*], e fust de setim, 8 e oli  
Ex 35,25  e propra e color vermella e pells  vermelles 26 e pèlls de cabres; tot açò  
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Ex 35,23  ne pells de moltons tintes de  vermells [*], 24 ne yoyes d’or ni d’  
Ex 16,20  tro al matí, trobaren-ho  vèrmens e pudent; e fo yrat contra ells  
Ex 9,9 de tota la universa terra de Agipte  verola. 10 E ells pregueren de la sendra  
Ex 9,10  vers lo cel, e mantinent fo feta  verola e vexigues en tots los hòmens e en  
Ex 9,11  star devant Moysèn per raó de la  verola que en ells era e’n tota la terra  
Ex 9,10 devant Farahó scampà aquella Moysèn  vers lo cel, e mantinent fo feta verola e  
Ex 9,23  Egipte. 23 E stès Moysèn la vergua  vers lo cel, e nostro Senyor donà trons e  
Ex 9,33  de la ciutat e estès ses mans  vers lo cel a nostro Senyor, e sessaren  
Ex 10,21  Senyor a Moysèn: –Estín la tua mà  vers lo cel, e seran tenebres sobra tota  
Ex 10,22  a palpar [*]. 22 E stès Moysèn [*]  vers lo cel, e foren fetas tanebres  
Ex 36,25  bande del tabernacla que romandrà  vers tramuntana féu XX taules 26 ab XL  
Ex 36,27  part del tabernacla qui raguordave  vers la mar, posà VI taules 28 e II per  
Ex 39,10  preciozes en ell. En lo primer  vers éran sàrdius e topacis e marachdes;  
Ex 12,4  puga haver anyell, prenga ell son  vesí qui és prop la sua casa, segons lo  
Ex 20,5  Senyor ton Déu, fort e gelós, qui  vesit les iniquitats dels pares en los  
Ex 3,16  ma tremat a vós dient: Vezitant  vesita a vós, e viu totes les coses que  
Ex 13,19 los fills de Ysrael dient: «Com Déu  vesitarà vós, portats-vos-en la mia  
Ex 32,34  tu, e yo en lo dia de mon revidar  vesitaré aquest peccat en ells. 35 E farí  
Lv 18,25  de la qual yo los lurs peccats  vesitaré, que vomita los seus habitadors.  
Ex 23,28  en ta servitut; 28 e enviaré la  vespa devant tu, la qual fitblerà aveu e  
Ex 12,6 multitut dels fills de Ysrael en lo  vespra. 7 E pendran de la sanch d’ell, e  
Ex 12,18 mes, en lo XIIII dia del mes, en lo  vespra, menyarets l’alís entrò a XXI dia  
Ex 12,18  a XXI dia de aquell mes matex, a  vespra. 19 Per VII dies llevat no sia  
Ex 16,6  a tots los fills de Ysrael: –Al  vespra sabrets que nostre Senyor trasch- 
Ex 16,8  –Nostre Senyor darà a vós en lo  vespra carn a menyar, e al matí pa en  
Ex 16,12  Parle a ells e digues-los: “Al  vespra menyarets carns, e al matí serets  
Ex 16,13 lo Senyor Déu vostre.” 13 E fon fet  vespra, e puyaren guatles e cobriren tota  
Ex 18,13 poble devant Moysèn del matí tro al  vespra. 14 E com Jetró, son sogre, viu tot 
Ex 18,14  està devant tu del matí tro al  vespra? 15 Al qual dix Moysèn: –Lo pobble  
Ex 29,39 de II anys, 39 un a matí e altra al  vespra sacrificaràs, 40 e la Xè part de  
Ex 29,41  l’altra anyell o moltó ofarràs al  vespra axí com faïst per lo matí, e faràs  
Ex 30,8  8 e com allogarà aquellas al  vespra, ferà perfum de temiama per  
Lv 6,20  per lo matí e la miytat per lo  vespra. 21 La qual fragiran en paella ab  
Lv 11,24  enzutzat e no serà nèdeu entrò al  vespra. 25 E si serà nesseçària cosa que  
Lv 11,27  de aquells, serà ensutzat entrò al  vespra. 28 E qui aporterà de aquesta  
Lv 11,28  vestimenta e serà no nèdeu tro al  vespra, cor totes aquestes coses són  
Lv 11,31  de aquells són no nèdeus tro al  vespra. 32 »E qui caurà sobre ells que  
Lv 11,32  aygua, com serà ensutzade entrò al  vespra, e axí aprés seran mundades. 33 Tot 
Lv 11,39  toquarà serà inmunda entrò al  vespra. 40 E qui mengerà de aquells algú o 
Lv 11,40  vestedura e serà inmunda entrò al  vespra. 41 »E tot ço que grepona sobra la  
Lv 14,46  és tenquade, serà inmunda entrò al  vespra; 47 e qui dormirà en aquella o hy  
Lv 15,5  ab aygua, serà no nèdeu tro al  vespra. 6 E ci siurà allà on ell ha segut, 
Lv 15,6  en aygua, serà no nèdeu tro al  vespra. 7 E qui toquarà la carn de aquell  
Lv 15,7  en aygua, serà no nèdeu tro al  vespra. 8 [*] 9 E lo siti en què ha sigut  
Lv 15,10  de sperma serà ensutzat entrò al  vespra; e qui porterà alguna cosa de  
Lv 15,10  en aygua, serà no nèdeu tro al  vespra. 11 E tot hom qui toquaran aquests  
Lv 15,11  ab aygua, seran no nèdeus entrò al  vespra. 12 E vaxell de terra que ell hage  
Lv 15,16 tot ab aygua, e serà inmunde tro al  vespra. 17 [*] 18 E la fembra ab què haurà 
Lv 15,18  ab aygua e serà no nèdeha entrò al  vespra. 19 »E fembra qui de son temps  
Lv 15,20 toquarà ella serà no nèdeu entrò al  vespra; 21 e lo lloch on dormirà o siurà  
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Lv 15,22  llevat [*], serà no nèdeu tro al  vespra. 23 E tot vaxell sobre lo qual ella 
Lv 15,23  ab aygua, serà ensutsat tro al  vespra. 24 E si l’homa jaurà ab ella en  
Lv 15,27  ab aygua, serà inmunda entrò al  vespra. 28 »E si cessarà lo flux de la  
Lv 17,15  ab aygua, e serà ensutzat fins al  vespra. E per aquest orde serà fet nèdeu,  
Lv 23,32  les vostres ànimes lo dia nou, del  vespra fins al vespra guordareu los  
Lv 23,32  lo dia nou, del vespra fins al  vespra guordareu los disaptes vostres. 33  
Lv 23,5  mes, en lo XIIII dia del mes en la  vesprada, Peça o Trespasament del Senyor  
Lv 22,6  és sutze, 6 serà inmunda fins al  vespre e no mengerà de les coses qui  
Ex 27,21  Aron e sos fills, axí que crem de  vespres tro al matí devant Déu. E açò serà 
Lv 24,3  amistansa, posarà aquelles Aron de  vespres al matí devant lo Senyor a honor e 
Ex 29,30  les mans d’aquells. 30 VII dies  vesta aquella lo sacerdot, e per aquella  
Lv 6,10  matex altar. 10 E lo sacerdot  vesta guonella e bragues de lli sobre sa  
Lv 16,4 peccat e un moltó en holocaust, 4 e  vesta la gonella de lli e bragues de lli  
Ex 28,2  e Aleatzar e Aytamar. 2 E faràs  vestadura santa a Aron, frare teu, en  
Lv 13,45 depertida e irá ab lo cap nuu, e la  vestadura que porterà serà contexta ab lo  
Lv 13,56  a foch [*]. 56 E si depuys que la  vestadura serà llevada altra vegade [*];  
Lv 19,19  sembraràs de diverses llevors. La  vestadura [*] de II fils és texide no la  
Ex 28,3  de spirit de saviesa, que facen  vestadures a Aron, en les quals  
Ex 31,10  e’l pitxell e lo bací, 10 e les  vestadures sues santes en lo ministre Aron 
Ex 39,1  de la santadat, dels quals fféran  vestadures a Aron, les quals portàs com  
Ex 40,13  ab aygua, 13 portaran les santes  vestadures per ço que aministren a mi, e  
Lv 13,34  aquell, e com haurà llevades ses  vestadures serà nèdeu. 35 E si aprés la  
Lv 21,10  [*] i és vestit de santes  vestadures, lo seu cap no’s descobrirà ni 
Lv 21,10  lo seu cap no’s descobrirà ni les  vestadures no esquinsarà, 11 e a nangú  
Lv 15,10  cosa de aquelles llevarà la sua  vestamenta, e ell, levat en aygua, serà no 
Ex 21,3  axirà franch de grat. 3 E ab aytal  vestedura com hi entrà e ab aytal n’  
Lv 11,40  algú o qui la portarà, llau la sua  vestedura e serà inmunda entrò al vespra.  
Lv 16,32 a secerdot per son para; e aporterà  vestedura de lli e vestedures santes, 33 e 
Ex 29,29  oferen a nostro Senyor. 29 »E les  vesteduras santes de què usarà Aron,  
Lv 13,47  tot sol fora de la albergada. 47  »Vesteduras de llane o de lli que llebrós  
Ex 19,10  a ells vuy e demà, e llaven lurs  vestedures, 11 e sien aperallats en lo dia 
Ex 19,14  E com hagueren llevades lurs  vestedures, 15 dix a ells: –Estats  
Ex 28,41 belleza. 41 E faràs vestir aquestes  vestedures a Aron ton frara e a sos fills  
Ex 29,21  e seran consegrats ells e lurs  vestedures. 22 »E pendràs lo grex del  
Lv 6,27  E si de la sanch de aquell en les  vestedures serà escampada, sien llevades  
Lv 8,2  –Prin Aron ab sos fills e ab llurs  vestedures e ab l’untament de l’oli e un 
Lv 10,6  caps ne esquinsarets vostres  vestedures per ço que per ventura no  
Lv 14,9  -se altra vegada lo cors e les  vestedures. 10 »E en lo dia VIIIè prenga  
Lv 15,5 de aquell, llau-se les mans e les  vestedures, e ell, llevat ab aygua, serà  
Lv 15,6  on ell ha segut, llevarà las sues  vestedures, e ell, llevat en aygua, serà  
Lv 15,13 mundació, e llevades totes les sues  vestedures e encara tot lo cors en aygües  
Lv 15,23  lo toch llevarà les sues  vestedures, e llavat ab aygua, serà  
Lv 16,4  lo cap, cor aquestes són santes  vestedures les quals dèvan eser llevades  
Lv 16,23  del testimoni, e poserà les  vestedures que primerament portava com  
Lv 16,32 para; e aporterà vestedura de lli e  vestedures santes, 33 e perdonarà al  
Lv 17,16 nèdeu, 16 lo qual si no llevarà ses  vestedures e lo cors, porterà la sua  
Lv 8,7  fills e llevà ells ab aygua, 7 e  vestí-li lo vestiment de bisba de lli e  
Lv 8,7  de bisba de lli e lo braguer, e  vestí a ell lo pali e demunt li donà lo  
Lv 8,13  com los fills d’ell foren oferts,  vestí’ls de guonelles de lli e senyí a  
Ex 29,32  pans qui són en lo canestell en lo  vestiari del tabernacla del testament  
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Ex 40,27 27 e l’altar de l’holocaust en lo  vestiari del testimoni. E ofarien en  
Ex 27,17 les colones de la cort entorn seran  vestides d’argent, e lurs capitells, d’  
Ex 3,22  hosta vaxells d’argent o d’or o  vestidures, e posarets açò sobra los fills 
Ex 12,35  vaxells d’argent e d’or e moltes  vestidures. 36 E donà nostre Senyor gràcia 
Ex 35,21  a lur coltivament ni a les santes  vestidures. 22 E los hòmens e les fembres  
Lv 14,55  e de percudiment, 55 de llepra en  vestimens o en cases, 56 o en sanadures o  
Ex 22,26  »Si pendràs penyora de ton proÿsma  vestiment, abans del sol colguant la torna 
Lv 8,7  ells ab aygua, 7 e vestí-li lo  vestiment de bisba de lli e lo braguer, e  
Lv 11,32 serà ensutzat, axí vaxell de fust o  vestiment o pels o salici o en qualque  
Lv 13,51  per ensutzat serà jutgat lo  vestiment e tot ço que serà atrobat, 52 e  
Lv 13,59  és la lley de la llepra e del  vestiment de llana o de lli e de astam e  
Lv 15,22  lo llit de aquella levarà lo seu  vestiment, e ell, llevat [*], serà no  
Lv 11,28  manera de morteÿna, llevarà la sua  vestimenta e serà no nèdeu tro al vespra,  
Lv 13,6  és, e sí llevarà l’home la sua  vestimenta, cor nèdeu és. 7 »E si aprés  
Lv 13,45 arbitra dels sacerdots, 45 haurà se  vestimenta depertida e irá ab lo cap nuu,  
Lv 13,55  e si no és axí inmunda és: la sua  vestimenta sia cremada a foch [*]. 56 E si 
Lv 14,8  8 »E com l’homa llevarà la sua  vestimenta, rague’s tots los pèls del  
Lv 14,47  o hy menyarà, llevarà la sua  vestimenta. 48 »E com lo prevera entrarà  
Lv 15,7  la carn de aquell llevarà la sua  vestimenta, e ell, llevat en aygua, serà  
Lv 15,11 llevats ab les mans, llevarà la sua  vestimenta, e llevats ab aygua, seran no  
Lv 15,27  serà ensutzat, e llevarà la sua  vestimenta, e ell, llevat ab aygua, serà  
Lv 16,28 qualquequal cremarà açò, llevarà sa  vestimenta e sa carn ab aygua, e axí  
Lv 17,15 com dels estrangers, llevarà la sua  vestimenta e si matex ab aygua, e serà  
Ex 21,10  a le masipa ses núpcies e sos  vestiments, e no li nech lo preu de sa  
Ex 22,9  bou com en aze com en ovella o en  vestiments, sobra qualque cosa que haurà  
Ex 28,4  a mi. 4 »E aquests són los  vestiments que faran: hosen e efot, e pali 
Ex 28,4  estreta, e oral e braguer. E faran  vestiments sants a Aron, ton frare, e a  
Ex 29,5  en aygües. 5 E aduràs a Aron los  vestiments, ço és a saber, la guonella del 
Ex 29,21  -la-has sobra Aron e sobre sos  vestiments, e desobra sos fills e desobra  
Ex 29,21  e desobra sos fills e desobra lurs  vestiments, e seran consegrats ells e lurs 
Lv 8,30  e gità-la sobra Aron e sobre los  vestiments de aquell e sobre llurs fills e 
Lv 8,30  e sobre llurs fills e sobre lurs  vestiments. 31 E com hach santificats ells 
Lv 8,31  E com hach santificats ells e lurs  vestiments, manà a ells dient: –Coets les  
Lv 11,25  aquelles mortes, llevarà los seus  vestiments e serà no nèdeu tro al sol  
Lv 16,24 en lloch sant, e aporteran-li sos  vestiments. E com serà axit, aporterà e  
Lv 16,26  llexat anar lo cabrit llevarà sos  vestiments e son cors en aygua, e axí  
Ex 28,41  a honor e a belleza. 41 E faràs  vestir aquestes vestedures a Aron ton  
Ex 28,35  d’or e magranes atressí. 35 E  vestirà aquella Aron en l’ofici del  
Lv 6,11  puxs despullarà’s aquests draps e  vestirà-se’n d’altres, e pendrà les  
Lv 19,19  [*] de II fils és texide no la  vestiràs. 20 »L’homa si dormirà ab la  
Ex 21,4  e ell axirà per cabal ab son  vestit. 5 E si dirà lo serf: “Yo am nostre 
Lv 21,10  sues mans santifiquades [*] i és  vestit de santes vestadures, lo seu cap no 
Ex 38,28  de les colones, los quals foren  vestits d’argent. 29 E foren-hi oferts  
Lv 10,5  e praseren-los axí com jeyen,  vestits ab lurs guonelles de lli, e  
Ex 7,17  no l’has volgut oir. 17 E per ço  vet què diu nostre Senyor: En açò entanes  
Ex 8,2  lo desert. 2 E si no’l vol lexar,  vet que yo percudiré tots los térmens ab  
Ex 8,21  a mi, 21 cor si no’l llexes anar,  vet que yo tramatré a tu e a tos serfs e a 
Ex 9,3  mi; 2 cor si encara los tendràs, 3  vet que la mia mà serà sobre los teus  
Ex 10,4  a mi. 4 E si no ho vols fer,  vet que yo aduré [*] de terra llegosta en  
Ex 28,28  entra ll’hossen e lo ephot, e  vet que no’s depertesquen. 29 E portarà  
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Lv 4,27  que face qualque que nostre Senyor  vet en la llig e puxs que se’n llex 28 e  
Ex 3,13  aquest. 13 E dix Moysèn al Senyor:  –Vet que yo vaig als fills de Yraell e  
Ex 6,12 respòs Moysèn devant nostre Senyor:  –Vet que los fills de Yraell no’m volen  
Ex 7,1  Farahó? 7,Tit  1 Dix Déu a Moysèn:  –Vet que yo t’he ordonat senyor sobra  
Ex 7,17  En açò entanes que yo sóm Senyor.  Vet que yo fir ab la verga qui és en la  
Ex 9,18  pobla e no vols aquell lexar? 18  Vet que yo faré [*] en aquesta hora ploura 
Ex 16,4  de fam? 4 E dix Déu a Moysèn:  –Vet que yo plouré a vós pa del cel, e  
Ex 23,20  cabrit ab la let de sa mara. 20  »Vet que yo tremet lo meu àngel que vage  
Ex 31,2  1 E dix nostre Senyor a Moysèn: 2  –Vet que yo apella per nom Beselxel, lo  
Ex 32,34 en aquest pobla ço que he dit a tu:  Vet que lo meu àngel irà devant tu, e yo  
Ex 33,21  qui visque. 21 E altra vegada dix:  –Vet ací és lo lloch ab mi, e staràs sobra 
Ex 14,13  vuy, car aquests agipcians que are  vets, null temps d’equí avant no’ls  
Ex 3,18 de llet e de mel.” 18 E ogen la mia  veu, e entraràs tu e los vells de Yraell  
Ex 4,1  –No creuran a mi ne oyran le mia  veu, e diran: “No aparech a tu nostre  
Ex 4,8  lo senyal primer, creuran la tua  veu per lo senyal segon. 9 E si no’t  
Ex 4,9  per los II senyals ne oyran la tua  veu, prin de la aygua del flum e gita-la 
Ex 5,2  és ton Senyor que yo hoja la tua  veu e que lex lo poble? Yo no conech  
Ex 15,26  a ells 26 e dix: –Si tu oyràs la  veu de ton Senyor, ton Déu, e faràs devant 
Ex 19,5  vós a mi. 5 Si are oyrets la mia  veu e guarderets la mia covinensa, serets  
Ex 19,16  lo munt cobrint aquell. E fo oÿde  veu gran de botzines per esmayar, e tamé  
Ex 23,1  Capítol XXIIII 1 »No sostendràs  veu de monsonaguer, ne junyes tes mans axí 
Ex 23,21  apella. 21 Guarde ell e ou la sua  veu, e no’t vulles contendra ab ell, cor  
Ex 23,22  nom en aquell. 22 Cor si ohiràs la  veu de aquell e faràs ço que he perlat, yo 
Ex 24,3 juÿns, e respòs lo poble tots a una  veu: –Totes les paraules que nostre Senyor 
Ex 32,5 adificà altar devant ell, e alçà sa  veu e cridà e dix: –Demà és festa a Déu. 6 
Ex 32,18  posada. 18 E Moysèn respòs: –No és  veu de resposta de fortesa, ne veu de  
Ex 32,18  és veu de resposta de fortesa, ne  veu de resposta de flaquesa, mas yo veig  
Ex 32,18  de flaquesa, mas yo veig que  veu és de hòmens cantants. 19 E com sa  
Lv 5,1  ànima peccadora peccarà e oyrà la  veu de sagrament e serà testimoni que ell  
Lv 13,30  vage al secerdot ell. 30 E si  veu que sia pregon més avall del cuyr e en 
Ex 3,4  Senyor que ell sa acostava per  veura, e apellà’l del mig de la romaguera 
Ex 4,11 lo sort o lo mut, o qui ha ratut lo  veura al cech? ¿No hu he fet yo açò? 12  
Ex 19,21  e que no passen los térmens per  veura al Senyor, e que per açò no parís d’ 
Ex 33,20  20 E altra vegada dix: –Tu no pots  veura la mia faç, cor no pot veura a mi  
Ex 33,20  pots veura la mia faç, cor no pot  veura a mi homa qui visque. 21 E altra  
Ex 33,23  de mi, mas la mia faç tu no pots  veura. 34,Tit Capítol XXXV 1 E dix Déu a  
Ex 4,14  teu, e aquell perlarà ab ell, e  veurà tu e alegrar-s’ha en son cor. 15  
Ex 12,23  per farir los egepcians, e com  veurà la sanch sobre lo llindar e’n cascú 
Lv 13,3  o algú de sos fills. 3 Lo qual com  veurà la llepra en la cotna e los pèls  
Lv 13,5 5 e considerarà en lo VII dia, e si  veurà que la llebra no serà cresqude ne  
Lv 13,10  amèn-lo [*] al secerdot, 10 e  veurà aquell, e com en la cotna serà color 
Lv 13,13 a vista dels ulls del prevera, 13 e  veurà lo prevera que la llepra li cobre  
Lv 13,21 qui serà nade en la úlcera. 21 E si  veurà lo prevera que no haurà en ella  
Lv 13,31  del cap és o de la barbe. 31 E si  veurà la plaga alçada agual de la cotna, e 
Lv 13,32  32 e en lo dia VIIè jutge’l, e si  veurà que no sia esclatada e los cabels  
Lv 13,34 dies altres; 34 e si en lo VIIè dia  veurà que la plaga estiga en son lloch ne  
Lv 13,36  esclatarà la plaga [*] 36 e  veurà lo prevera la plaga uberta e [*] los 
Lv 13,39  39 jutge aquells lo secerdot; e si  veurà que la blanquor pendrà en color  
Lv 13,43 serà blanqua color o roge, 43 e açò  veurà lo secerdot, comdapne-lo que és  
Lv 13,53  cramada a flama de foch. 53 E si  veurà que ella no sia esclatada, 54 man  
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Lv 13,55  per altres VII dies. 55 E com  veurà la faç de aquell que no serà mudade  
Lv 13,57  llevada altra vegade [*]; 57 e [*]  veurà hom que en les primeres taques  
Lv 14,37  ço que conega la llepra. 37 E con  veurà en les parets d’equella la plaga  
Lv 14,39  lo prevara en la casa, e si hy  veurà la plaga de llepra en les pedres, 40 
Lv 14,44  44 e com lo secerdot hi entrarà e  veurà que la llepra hi serà ratornada e  
Lv 14,48 com lo prevera entrarà en la casa e  veurà la llepra departida de la casa,  
Lv 20,17  de son para o filla de sa mara, e  veurà la sua verguonya e ella mirerà la  
Lv 27,8  e tant com aquell estimerà e  veurà que ell pot donar, tant donarà. 9 »E 
Ex 22,10  serà presa per altre, e nenguns no  veuran açò, 11 lo sagrement deu esser  
Ex 6,1  VI 1 E dix Déu a Moysès: –Are  veuràs què faré a Farahó, car ab mà fort  
Ex 23,5  retornar-l’has a ell. 5 E si  veuràs aze de ton amich jaent dejús son  
Ex 33,23  trespàs, 23 e pendré la mia mà, e  veuràs la part derrera de mi, mas la mia  
Ex 3,3  cremava. 3 E dix Moysèn: «Yo iré e  veuré aquesta gran visió, per què no crema 
Ex 4,18 e tornaré a mos frares en Egipte, e  veuré si encare són vius. Al qual dix  
Ex 10,29  has perlat, cor d’equí avant no  veuré la tua cara. 11,Tit Capítol XI 1 E  
Ex 12,13  les cases que vós sots aquí, e  veuré la sanch, e passaré sobre vós e no  
Ex 32,30 peccat. Yo puyaré a nostra Senyor e  veuré per ventura si poré acabar que us  
Ex 14,13  null temps d’equí avant no’ls  veurets entrò enpertostemps, 14 car nostre 
Ex 16,7 vos de terra de Agipte, 7 e al matí  veurets la glòria de nostre Senyor, cor  
Ex 2,5 per saber què seria fet d’ell. 5 E  veus [*] massipes anaven sobra la riba del 
Ex 10,7  sacrifícan al Senyor llur Déu. ¿No  veus que Agipta és consumade? 8 E tornaren 
Ex 16,10 Ysrael, reguordaren en lo desert, e  veus que la glòria de nostre Senyor  
Ex 20,18  sia. 18 E tot lo poble ohí les  veus e veya los lamps e oÿa les veus de la 
Ex 20,18 les veus e veya los lamps e oÿa les  veus de la botzina e veya lo munt fumar, e 
Lv 9,24  Senyor en tota la multitud. 24 E  veus que foch axí de Déu e devorà lo  
Lv 10,19  a mi és esdavengut axí com tu  veus. Com poguí menyar aquella? E cridaren 
Lv 24,10  de dret per a tots temps. 10 »E  veus que axit és un fill de una dona de  
Ex 1,9 conaxia Josep, 9 e dix a son pobla:  –Veus que lo pobla de Yraell és ab nós, e  
Ex 35,30  E dix Moysèn als fills de Ysrael:  –Veus que nostre Senyor ha apellat lo nom  
Ex 22,7  algú comenarà a son amich moneda o  vexella en guorda e li serà enblat de  
Ex 9,10  cel, e mantinent fo feta verola e  vexigues en tots los hòmens e en totes les 
Ex 20,18  18 E tot lo poble ohí les veus e  veya los lamps e oÿa les veus de la  
Ex 20,18  e oÿa les veus de la botzina e  veya lo munt fumar, e per açò, de por,  
Ex 22,9  que dirà devant lo jutge, lo jutge  veya la rahó de abdozos, e aquell que dirà 
Ex 5,5  ell: –Molt és. E ell dix: –Donchs,  veyats quante seria ell si donàvets a ell  
Ex 14,13  al poble: –No us temats. Estats e  veyats les marevelles de nostre Senyor les 
Ex 16,29  meus manements ne la mia lig? 29  Veyats cor Déu donà a vós [*] doblement lo 
Ex 10,23 per IIIs dies, 23 enaxí que negú no  veyha son frare ne’s podia moura del loch 
Ex 3,22 buyts, 22 e demanarà la fembra a ce  veÿna e a ce hosta vaxells d’argent o d’ 
Ex 11,2  ab son amich, e les fembres a lurs  veÿnes, que’ls presten aÿnes d’or e de  
Ex 28,8 sua textura e tota la sua obra serà  veyrada d’aur e de blau e de porpre e de  
Ex 26,31  tortís e de obra brodade e bella,  veyrade e ben contexta, 32 lo qual  
Ex 3,16 Déu de Jacob ma tremat a vós dient:  Vezitant vesita a vós, e viu totes les  
Lv 26,16  aquestes coses faré a vosaltres:  »Vezitar-vos-he lleugerament en  
Ex 29,40  masura IIIIª part de un sister, e  vi temprat atretal masura matexa [*]. 41 E 
Lv 10,9  Moysèn. 8 E dix Déu a Aron: 9 –Tot  vi és que pot enbriaguar; per ço que no’n 
Lv 23,13  olor molt suau; presenterà de sert  vi, la quarta part de I [*]. 14 »Pa ni  
Ex 6,Tit  no l’has desliurat. 6,Tit Capítol  VI 1 E dix Déu a Moysès: –Are veuràs què  
Ex 16,5  yrà en ma ley o no. 5 E en lo dia  VI collían-ne dos tans de açò que solien 
Ex 16,22  lo sol, fonie’s. 22 E en lo dia  VI collien-ne dos tants, ço és, dos  
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Ex 16,26 ’n trobarets vuy al camp. 26 En lo  VI dia ne cullits; lo VII és rapòs de  
Ex 16,29 a vós [*] doblement lo menyar en lo  VI dia. Romanga cascú de vós ab si mateix, 
Ex 20,9  ’t que sentifichs lo disapte. 9  VI dies obreràs e feràs tota la obra, 10 e 
Ex 20,11 qui és dintre de tes portes, 11 cor  VI dies són en los quals féu Déu lo cel e  
Ex 21,2  2 »Si conpreràs serf hebreu,  VI anys servesque a tu, e’n lo VII any  
Ex 23,10  [*] en terra de Agipte. 10 »Per  VI anys sembraràs te terra e ajustaràs son 
Ex 23,12  de ta vinya e de ton oliver. 12  »VI dies obreràs, e en lo VII dia  
Ex 24,16 sobre Sinaý. E cobrí ell la nuu per  VI dies, e en lo VII dia cridà Moysèn d’  
Ex 25,32  sos poms e ses flos de aur net. 32  VI canes axiran de son llats, III de la un 
Ex 25,33 llir. E aqueste serà la obra de les  VI canes del canelobra, ço és, que  
Ex 25,35 astes en III lochs, que són ensemps  VI, qui ixen de una asta del canalobra, 36 
Ex 26,9 -les-has de V en V, enaxí que la  VI sia doblegade e stiga en lo treginat de 
Ex 26,22 del tabernacle devers llavant faràs  VI taules, 23 e IIs taules faràs que sien  
Ex 28,10  los noms dels fills de Ysrael, 10  VI noms en la una pedra e VI en l’altra,  
Ex 28,10  10 VI noms en la una pedra e  VI en l’altra, segons la nativitat de  
Ex 31,15 de aquell d’enmig de son pobla. 15  VI dies farets vostra obra, e en lo VII,  
Ex 31,17  e senyal enpertostemps, cor en  VI dies féu Déu lo cel e la terra, e en lo 
Ex 34,21  e no aparràs devant mi buyt. 21  »VI dies obreràs, e en lo dia VIIè seçaràs 
Ex 35,2  mane nostro Senyor que fassats: 2  “VI dies farets vostra obra. Lo VIIè dia  
Ex 36,16  les quals ell junyí V a una part e  VI a l’altra. 17 E féu, en cascuna d’  
Ex 36,27  qui raguordave vers la mar, posà  VI taules 28 e II per sengles angles del  
Ex 37,18  del qual prosaÿen poms e flos, 18  VI en cascun llats, havia III canons, IIIs 
Ex 37,19 aquesta matexa obra era en tots los  VI canons qui axien de la cana del  
Ex 37,21  per III lochs, que fan ensemps  VI canons qui partexen [*] asta, 22 e les  
Lv 6,7 per cascuna cosa que peccà. Capítol  VI 8 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 9  
Lv 23,3  les quals apellareu santes: 3 »Per  VI dies fareu faena; lo dia VIIè  
Lv 24,6  haurà II delmes, 6 dels quals de  VI en VI desà e dellà sobra la taula molt  
Lv 24,6  II delmes, 6 dels quals de VI en  VI desà e dellà sobra la taula molt pura  
Lv 25,3  los disaptes del Senyor. 3 »Per  VI ayns sembreràs ton camp e per VI anys  
Lv 25,3  VI ayns sembreràs ton camp e per  VI anys poderàs te vinya e colliràs los  
Ex 3,18  hebreus, apellà a nós, e irem per  via de IIIs dies per lo desert per ço que  
Ex 5,3  apellà nós per ço que anem la  via de III dies per lo desert e que  
Ex 13,18  en Agipte, 18 mas menà’ls per la  via del desert que és prop de la Mar Roya. 
Ex 13,21  devant ells per mostrar-los la  via, de dia en una colona de nuu e de nits 
Ex 13,21  de foch, per ço que’ls mostràs la  via cascun temps. 22 No’s partia d’éls,  
Ex 18,20 de Déu, e la manera del colre, e la  via per la qual deguen entrar, e le obre  
Ex 23,20 que vage ab tu e que’t guort en la  via, e que’t men en lo loch que t’  
Ex 32,8  8 e tost se són pertits de la  via que mostrist a ells, cor ells han fet  
Ex 33,3  per ventura no destrovís tu en la  via. 4 E oý lo pobla la peraula mala  
Lv 22,7  de les coses santificades, car  vianda sua és. 8 Caygut mort ni pres de  
Lv 25,6  terra és. 6 E seran a vosaltres en  vianda a tu e als teus servacials, sclaus  
Lv 22,13  solia astar, serà provaÿde de les  viandes de son para. Nengú astranger no ha 
Lv 15,3 nèdeu. 3 E llavòs sia jutyat aquest  vici cor tengut n’és, e en cascun  
Lv 19,5  Senyor Déu vostre. 5 »Si inmolareu  víctima dels pasífichs al Senyor perquè  
Lv 21,21  da Aron no s’acosta a presentar  víctima al Senyor, ni pans al seu Déu. 22  
Lv 22,18  vosaltres e presentaran la sua  víctima per vot o voluntàriament presentar 
Lv 22,21  acceptabla. 21 »Hom qui presenterà  víctima dels pasífichs al Senyor, o per  
Lv 22,29  fruyts o fills. 29 »E si inmolareu  víctima per retra gràcies al Senyor perquè 
Lv 23,19  fareu, e II anyells anyívols,  víctimes dels pasífichs. 20 E com haurà  
Ex 1,14 -los, 14 e en amargor aportaven la  vida de aquells, e faÿen-los fer  
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Ex 6,16  e Caad i Merarí. E los anys de la  vida de Lleví foren CXXXVII anys. 17 E los 
Ex 6,20  e Mariam. E foren los anys de la  vida de Amram CXXXVII anys. 21 E los fills 
Lv 3,14  lo ventre e [*] tots los menbres  vidals, 15 e los II llombles ab lo fetge,  
Ex 22,22 en terra de Agipte. 22 »No nouràs a  vídua ne pobill, 23 cor si’ls nouràs  
Ex 22,24  tu del coltell, e serà te muller  vídua e tos infans pubills. 25 »Si argent  
Lv 25,21  la mia benadicció a vosaltres lo  VIè ayn, e farà fruyt de III ayns, 22 e  
Ex 14,24  de la mar. 24 E com fo vengude la  vigília del matí, nostre Senyor regordà la 
Ex 2,16 pou. 16 E lo senyor de Median havia  VII filles, les quals vinguéran al pou per 
Ex 6,28  Senyor en terra de Agipta. Capítol  VII 29 E parlà Déu a Moysèn dient: –Yo sóm 
Ex 7,25 aygua del flum. 25 E foren conplits  VII dies que nostro Senyor ferí lo flum.  
Ex 12,15  en fur de segla. 15 »E per  VII dies menyarets l’alís, e en lo primer 
Ex 12,16 gran feste e solemnial, e’n lo dia  VII aquella matexa festivitat serà faedora 
Ex 12,19  aquell mes matex, a vespra. 19 Per  VII dies llevat no sia trobat en les  
Ex 13,6  de vostres cases en aquest mes. 6  VII dies menyarets alís nàdeus, e en lo  
Ex 13,7  festa del Senyor. 7 Alís menyarets  VII dies, e no aparrà ab tu nenguna cosa  
Ex 16,26  26 En lo VI dia ne cullits; lo  VII és rapòs de nostre Senyor, e per amor  
Ex 20,10  feràs tota la obra, 10 e en lo dia  VII, qui és lo disapte del Senyor ton Déu, 
Ex 20,11  coses que hy són, e reposà en lo  VII dia, e per amor de açò beneý Déu lo  
Ex 21,2  VI anys servesque a tu, e’n lo  VII any axirà franch de grat. 3 E ab aytal 
Ex 22,30  de tes ovelles faràs semblantment:  VII dies serà ab sa mara, e en lo VIII dia 
Ex 23,11  e ajustaràs son esplet, 11 e en lo  VII ayn [*] llexaràs raposar per ço que  
Ex 23,12  12 »VI dies obreràs, e en lo  VII dia sessaràs, per ço que reposen los  
Ex 23,15  E guorderets la festa del pa alís;  VII dies menyarets alís, axí com mané a tu 
Ex 24,16  ell la nuu per VI dies, e en lo  VII dia cridà Moysèn d’enmig de la nuu.  
Ex 25,37 tots de fin aur batedís. 37 E faràs  VII llànties e posaràs aquelles sobre lo  
Ex 29,30 e consagren les mans d’aquells. 30  VII dies vesta aquella lo sacerdot, e per  
Ex 29,35 a tu, faràs sobra Aron e sos fills.  VII dies consegreràs les mans de aquells,  
Ex 29,37  untaràs aquell en santificació. 37  VII dies perdonaràs sobra l’altar, e  
Ex 31,15 VI dies farets vostra obra, e en lo  VII, qui és disapta, és rapòs sant a  
Ex 34,18  18 mas guarda la festa de l’alís.  VII dies menyaràs l’alís, axí com mané a  
Ex 37,23  [*] d’or net. 23 E féu atressí  VII llànties [*] e sos ensensés d’or net. 
Lv 4,6  en aquella sanch e salpuscar-n’ha  VII veguades devant lo Senyor contra lo  
Lv 4,17 e bany-hi son dit e salpusch-ne  VII veguades contra lo vell, ço és, la  
Lv 7,Tit  en foch sia cremat. 7,Tit Capítol  VII 1 Aquesta és la lley de [*] la colpa.  
Lv 8,11  ells e salpasà sobra l’altar  VII veguades, e untà ell e tots sos  
Lv 8,33 la porta del tabernaccla no axirets  VII dies, entrò al dia que sia complit lo  
Lv 9,1  VIIII 1 E com foren complits  VII dies, lo VIII dia apellà Moysèn Aron e 
Lv 12,2  infentarà mascla serà no nèdee per  VII dies del departiment de les mèstrues;  
Lv 13,4  aquell e tingue’l enclòs per  VII dies; 5 e considerarà en lo VII dia, e 
Lv 13,5 per VII dies; 5 e considerarà en lo  VII dia, e si veurà que la llebra no serà  
Lv 13,5 mudada, tengue’l enclòs per altres  VII dies, 6 e en lo dia VII sguar aquell,  
Lv 13,6  per altres VII dies, 6 e en lo dia  VII sguar aquell, e si serà †obsculurida†  
Lv 13,21 fosqua, enclourà ell lo prevera per  VII dies; 22 e si entretant esclatarà lo  
Lv 13,26  prevera tengua aquell tenquat per  VII dies; 27 e en lo VIIè dia sia  
Lv 13,31  cabels negres, tengua aquell per  VII dies, 32 e en lo dia VIIè jutge’l, e  
Lv 13,33  meyns de la plagua e tendrà’l per  VII dies altres; 34 e si en lo VIIè dia  
Lv 13,50  secerdot. 50 Lo qual le tenga per  VII dies, 51 e en lo VII dia sia guordat:  
Lv 13,51  le tenga per VII dies, 51 e en lo  VII dia sia guordat: si comensarà esclatar 
Lv 13,54  és, e tenga aquell per altres  VII dies. 55 E com veurà la faç de aquell  
Lv 14,7  açò salpusch aquell qui és mundat  VII vegades per ço que dret sia porgat, e  
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Lv 14,8  e siurà defora la sua tenda  VII dies; 9 e en lo dia VIIè raurà’s lo  
Lv 14,16  destra en aquell e gitar-n’ha  VII veguades contre lo Senyor Déu, 17 e l’ 
Lv 14,27 dit dret e gitar-n’ha contra Déu  VII veguades, 28 e toquar-n’ha l’  
Lv 14,38  de la casa e tanquarà la porta per  VII dies; 39 e en lo VIIè dia tornarà lo  
Lv 14,51  e de açò salpuscarà la casa per  VII vegades, 52 e purifiquarà aquella axí  
Lv 15,13  pasió era ensutzat, nombrarà aprés  VII dies de la sua mundació, e llevades  
Lv 15,19  al cap del mes, sia departida per  VII dies. 20 E tothom qui toquarà ella  
Lv 15,24  de la sua sanch, serà no nèdeu per  VII dies, e en tots llochs on ell dormirà  
Lv 15,28  lo flux de la sanch, nombrerà  VII dies de la sua purificació, 29 e en lo 
Lv 16,14  tor e bany-hi son dit e git-na  VII vegades devant Déu devers lo  
Lv 16,19  los corns de aquell, 19 e git-ne  VII veguades ab lo dit, e nedeyarà e  
Lv 16,29  a vós en fur perdurabla: en lo mes  VII, en lo Xè dia del mes, aflegirets  
Lv 22,27  o cabra, com serà engendrade, per  VII dies serà sots la mamella de la mara  
Lv 23,6 dels pans alizos del Senyor és; per  VII dies pans alizos mengereu. 7 Lo dia  
Lv 23,8  sacrifici en foch al Senyor per  VII dies, e lo VII dia serà [*] pus sant,  
Lv 23,8  foch al Senyor per VII dies, e lo  VII dia serà [*] pus sant, e en aquell  
Lv 23,15  la guarba de les promeyes per  VII setmanes plenes, 16 fins a l’altre  
Lv 23,18 al Senyor. 18 E presentareu ab pans  VII anyells sence màcula d’un ayn e un  
Lv 23,24  als fills de Ysrael: »En lo mes  VII, en lo primer dia del mes, serà  
Lv 23,34  Del quinsèn dia de aquest mes  VII seran les festes dels Tabernaclas, ço  
Lv 23,34  ço és, Cabanyelles, per  VII dies al Senyor. 35 »Lo primer dia serà 
Lv 23,36 de servey no fareu en ell, 36 e per  VII dies presentareu holocaust al Senyor.  
Lv 23,39  terra, fareu festa del Senyor per  VII dies. Lo dia primer e lo dia VIIIè  
Lv 23,41  41 e fareu la feste d’ell per  VII dies cascun ayn; costum serà per a  
Lv 23,42  en les casades de rama per  VII dies. Tots aquells qui seran de la  
Lv 25,8  pastura. 8 »Comteràs de sert a tu  VII setenes d’ayns, qui són XLVIIIIº  
Lv 26,18 -hi-he les iniquitats vostres a  VII dobles per los vostros peccats, 19 e  
Lv 26,21  afagiré les vostres plagues fins a  VII doblaries per vostres peccats 22 e  
Lv 26,24 per lo contrari, e farir-vos-he  VII veguades per los vostres peccats, 25 e 
Lv 26,28  vosaltres e corregir-vos-he de  VII plagues per vostres peccats, 29 axí  
Ex 12,15  llevat, del primer dia entrò al  VIIè. 16 Lo primer dia e al segon serà  
Ex 13,6 dies menyarets alís nàdeus, e en lo  VIIè dia serà la festa del Senyor. 7 Alís  
Ex 16,29  no ischa de son loch en lo dia  VIIè. 30 [*] 31 E apellà la case de Ysrael 
Ex 34,21  21 »VI dies obreràs, e en lo dia  VIIè seçaràs en arar e en seguar. 22 »E  
Ex 35,2  2 “VI dies farets vostra obra. Lo  VIIè dia serà a vós sant, disapte e repòs  
Lv 13,27  tenquat per VII dies; 27 e en lo  VIIè dia sia esguordat, e si la cotna serà 
Lv 13,32 aquell per VII dies, 32 e en lo dia  VIIè jutge’l, e si veurà que no sia  
Lv 13,34  per VII dies altres; 34 e si en lo  VIIè dia veurà que la plaga estiga en son  
Lv 14,9  sua tenda VII dies; 9 e en lo dia  VIIè raurà’s lo cap e la barbe e les  
Lv 14,39  la porta per VII dies; 39 e en lo  VIIè dia tornarà lo prevara en la casa, e  
Lv 23,3  3 »Per VI dies fareu faena; lo dia  VIIè reposareu, car disapta de repòs és, e 
Lv 23,41  en vostres generacions. E en lo  VIIè mes festa fareu 42 e rapozareu en les 
Lv 25,4 colliràs los seus fruyts, 4 e en lo  VIIè any disapte serà [*], del raposament  
Lv 25,20  cosa si direu: “Què mengerem en lo  VIIè ayn, si no sembrarem ni collirem  
Ex 8,Tit  Senyor ferí lo flum. 8,Tit Capítol  VIII 1 E dix Déu ha Moysès: –Intra a  
Ex 22,30  VII dies serà ab sa mara, e en lo  VIII dia retràs aquell a mi. 31 »Hòmens  
Ex 26,25  esser servades. 25 E seran ensemps  VIII taules, e lurs colones de argent  
Ex 36,30 per los angles, 30 per ço que fosen  VIII ensemps les taules e que haguessen  
Lv 8,Tit  lo desert de Sinaý. 8,Tit Capítol  VIII 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  
Lv 9,1 1 E com foren complits VII dies, lo  VIII dia apellà Moysèn Aron e sos fills e  
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Lv 23,36  holocaust al Senyor. Lo dia  VIII serà gran festa e molt santa;  
Lv 12,3  de les mèstrues; 3 e en lo dia  VIIIè sia circuncís l’infant. 4 E ella  
Lv 14,10  e les vestedures. 10 »E en lo dia  VIIIè prenga II anyells nàdeus e I ovella  
Lv 14,23  holocaust. 23 E ofira aquell en lo  VIIIè dia lo secerdot a la porta del  
Lv 15,14  vives, serà munda. 14 E en lo  VIIIè dia pendrà II tortres e II polls de  
Lv 15,29  de la sua purificació, 29 e en lo  VIIIè dia oferrà al sacerdot II tortres o  
Lv 22,27  la mamella de la mara llur, e al  VIIIè dia d’equí avant presentar sa porà  
Lv 23,39  VII dies. Lo dia primer e lo dia  VIIIè serà disapte, dia de rapòs, 40 e  
Lv 25,22  de III ayns, 22 e sembrareu l’ayn  VIIIè e mengereu los fruyts fins al novèn  
Lv 9,Tit a mi és manat. 36 [*] 9,Tit Capítol  VIIII 1 E com foren complits VII dies, lo  
Ex 9,Tit  llexà anar lo pobla. 9,Tit Capítol  VIIIIº 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a  
Ex 31,17  féu Déu lo cel e la terra, e en lo  VIIº sessà de la sua obra.” 18 E donà  
Lv 25,31 lo temps del jubileu. 31 E si en la  vila serà la casa que no ha muralla, per  
Ex 8,13  les granotes de les cases e de les  viles e dels camps, 14 e ajustaren-les  
Lv 25,34 entre los fills de Ysrael, 34 e les  viles fora ciutat d’ells no les vendran,  
Lv 26,43  meus juýs, e les mies lleys hauran  viltingudes. 44 E enperò com seran en la  
Ex 3,10  agipcians són aflagits. 10 Donchs,  vina, e trametré’t a Farahó, e treuràs lo 
Lv 22,30  neguna cosa en lo matí del dia  vinent. Yo són lo Senyor. 31 »Guordau mos  
Ex 1,19 fer axí bé con nós, e abans que nós  vinguam ya és fet per elles. 20 E féu Déu  
Ex 2,16  Median havia VII filles, les quals  vinguéran al pou per pohar aygua e unplir  
Ex 16,35  la magne per XL anys entrò que  vingueren en terra habitable, e aquest  
Ex 16,35  e aquest menyaren entrò que  vingueren a les fins de la terra de  
Ex 22,5  doble. 5 E si algú guostarà camp o  vinya ab foch, o hy llexerà sa bístia per  
Ex 22,5  de son camp o del millor de sa  vinya restituyrà allò. 6 »E si axirà foch  
Ex 23,11  del camp; e açò matex faràs de ta  vinya e de ton oliver. 12 »VI dies  
Lv 19,10  no colliràs, 10 ni en le tua  vinya los reÿms ne los grans cahens no’ls 
Lv 25,3  ton camp e per VI anys poderàs te  vinya e colliràs los seus fruyts, 4 e en  
Lv 25,4  lo camp no’l sembraràs ne la  vinya no la podaràs; 5 les coses que per  
Ex 18,18 aquest que ab tu és. Ultre les tues  virtuts és aquest negosi, e solament  
Ex 3,3  «Yo iré e veuré aquesta gran  visió, per què no crema la romaguera.» 4 E 
Ex 40,19  lo vel per ço que pogués oir la  visió de Déu. 20 E posà la taula devant lo 
Lv 13,25 en ella és tornat cabel blanch e la  visió pregona pus avant del cuyr, llepra  
Lv 14,37  la plaga verda o vermella e la lur  visió dejús la paret, 38 axirà lo prevera  
Ex 4,31  conaguéran que nostre Senyor havia  visitats los fills de Yraell e que havia  
Ex 33,20 faç, cor no pot veura a mi homa qui  visque. 21 E altra vegada dix: –Vet ací és 
Ex 20,12  ton pare e ta mare per ço que  visques llongament sobre la terra la qual  
Ex 19,4  de Ysrael: 4 “Vós mateix havets  vist ço que he fet als egepcians, ne com  
Ex 34,3  no puig ab tu, e nengun hom no sia  vist ab tu en lo munt, ne ovelles ne bous  
Lv 13,7 »E si aprés que’l prevera l’haurà  vist [*] la llepra crexerà e serà vist  
Lv 13,7  vist [*] la llepra crexerà e serà  vist lleprós, sia tornat al prevera 8 e  
Lv 13,8 -l’ha per inmunde, si a ell serà  vist. 9 »E plagua de lepra si serà en  
Lv 14,35 dirà: “Enquax plaga de llebrozia és  vist a mi que sia en la mia casa.” 36 Lo  
Ex 8,31  e a son poble, axí que no’n fou  vista una. 32 E fo enduraït lo cor de  
Lv 13,12  del cap entrò als peus, açò serà a  vista dels ulls del prevera, 13 e veurà lo 
Ex 34,10  senyals que null temps no fóran  vists sobre la terra ne en negunes gens,  
Ex 2,5  la riba del flom. E com la infanta  viu la caxeta en lo riu, tramès-hi una  
Ex 2,11  crescut Moysèn, axí a sos frares e  viu lur aflicció. E havia un homa agepcià  
Ex 2,12 hebreu, 12 e guordà deçà e dellà, e  viu que no hy havia null hom, e aucís lo  
Ex 2,13  13 E axí en lo segon jorn, e  viu II hebreus qui’s barallaven, e dix en 
Ex 3,4 per què no crema la romaguera.» 4 E  viu nostre Senyor que ell sa acostava per  
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Ex 3,7  Déu. 7 Al qual dix lo Senyor: –Yo  viu la aflicció del meu pobla en Agipta, e 
Ex 3,16 vós dient: Vezitant vesita a vós, e  viu totes les coses que són sdevengudes a  
Ex 8,15  e la terra compodrí-les. 15 E  viu Faraó que dat li era rapòs; fo  
Ex 9,34  caygué pluge sobra la terra. 34 E  viu Farahó que la pluya e la padruscade  
Ex 18,14  vespra. 14 E com Jetró, son sogre,  viu tot ço que ell feya al pobla, dix:  
Ex 21,22  preyns, e ella s’afollarà, e ella  viu, sertes tingut és del dan tant com lo  
Ex 32,1  de Déu. 32,Tit Capítol XXXIII 1 E  viu lo pobbla que massa sa tardava Moysèn  
Ex 32,19  E com sa acostàs a la posade, ell  viu lo vadell e los balls, e fonch molt  
Ex 32,25  foch, e axí’n aquest vadell. 25 E  viu Moysèn que lo pobla era despullat, per 
Ex 39,43  43 E Moysèn banaý a ells con  viu que totes aquestes coses éran acabades 
Lv 5,1 e serà testimoni que ell ho oý o hu  viu o hu fou consent, si no ho denunciarà  
Lv 9,24  era sobre l’altar. E com lo pobla  viu açò, lloharen nostra Senyor e gitaren  
Lv 14,7 porgat, e puixs llex anar lo pardal  viu que se’n vol al camp. 8 »E com l’  
Lv 14,51  sanch de aquell benyarà lo perdal  viu e lo fust e la grana e l’hisop, e en  
Lv 14,52 en les aygües vives, e ab lo pardal  viu e ab lo fust e ab la grana e ab l’  
Lv 16,10 cabrit «ne tremès» a Zazell, posarà  viu devant Déu, e face pregàries sobre  
Lv 16,20 e l’altar, adonchs ofira lo cabrit  viu. 21 E posade cascuna mà sobre lo cap  
Lv 20,14 d’ella, lleig peccat ha obrat; tot  viu sia cremat ab elles; no romendrà tan  
Lv 21,14 sacerdot prenga per muller nina; 14  viuda ne rebuyade, ensutzade ne publica no 
Lv 22,13  promeyes; 13 e si en altra manera,  viuda o rebuyade e sens fills, tornada  
Ex 22,18  vèrgens. 18 »Metzinés no llexeràs  viura. 19 »E qui jaurà ab bèstia, morrà de 
Lv 25,36 donat. Tem lo teu Déu, perquè pugua  viura lo teu frara envers tu. 37 La tua  
Ex 19,13  sia que sia home o bèstia, no  viurà. Mas comensaren a sonar la butzina,  
Lv 18,5  mies leys e juýs que faent l’hom  viurà en elles. Yo sóm lo Senyor. 6  
Lv 25,35  axí com estranger e palegrí e  viurà ab tu, 36 no prengues uzura d’ell  
Ex 4,18  en Egipte, e veuré si encare són  vius. Al qual dix Ytró: –Vé en pau. 19 E  
Lv 14,4  que ofira per si II pardals  vius los quals són lleguts de menyar, e  
Lv 13,10  llur color e aquella carn serà  viva, 11 per llepra molt vella pot esser  
Lv 13,14  home és munda. 14 E con la carn és  viva en aquell e parrà, 15 adonchs lo  
Lv 13,15  entre los no nèdeus, cor la carn  viva e la leprosia s’escampa, no nèdea  
Lv 18,18  la sua verguonya encara ella  vivent. 19 »A le dona qui ha de sa flor no 
Lv 11,46 de les volataries e de totes ànimas  vivents que’s moven en aygua e graponen  
Lv 14,5  en un vaxell de terra sobre aygües  vives, 6 e l’altre ocell pendrà ab lo  
Lv 14,50  un pardal en un test sobra aygües  vives, 51 en la sanch de aquell benyarà lo 
Lv 14,51  grana e l’hisop, e en les aygües  vives atrecí, e de açò salpuscarà la casa  
Lv 14,52  sanch del pardal com en les aygües  vives, e ab lo pardal viu e ab lo fust e  
Lv 15,13  e encara tot lo cors en aygües  vives, serà munda. 14 E en lo VIIIè dia  
Ex 7,14  –Greu és lo cor de Farahó, que no  vol llexar lo poble. 15 Vé a ell al matí,  
Ex 8,2  a mi en lo desert. 2 E si no’l  vol lexar, vet que yo percudiré tots los  
Ex 16,15  tots ensemps: «Man hu?», qui  vol dir: «Què és açò?», cor no sabien què  
Lv 14,7  llex anar lo pardal viu que se’n  vol al camp. 8 »E com l’homa llevarà la  
Lv 26,36  los spaordirà lo so de la fulla  volant, e axí fogiran com si fogien a  
Lv 14,53  E com haurà llexat anar lo pardal  volar al camp delliura, adorerà per la  
Lv 11,20 e pupuda e rata panada. 20 »E totes  volataries anant sobra IIII peus serà  
Lv 11,23  genus [*]. 23 E qualquequal de les  volataries qui solament hagen IIII peus,  
Lv 11,46  és la lley dels animals e de les  volataries e de totes ànimas vivents que  
Ex 2,15  la cosa.» 15 E Farahó sabé açò, e  volch-lo auciura, a Moysèn. E fogí  
Ex 4,24  albergade, correch nostro Senyor e  volch ell auciura. 25 E tentost Siporà  
Ex 10,27 nostre Senyor lo cor de Faraó, e no  volch llexar anar ells. 28 E dix Farahó a  
Ex 12,48  faheren açò, 48 e si algú palagrí  voldrà passar ab vós en companyia e volrà  
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Ex 6,12  –Vet que los fills de Yraell no’m  volen oir; e donchs, com ma oirà Farahó?  
Ex 14,5  aquell sobre lo poble, e dix: –Què  volen fer, ne què havem fet? Per què  
Ex 35,29  Moysèn, e tots los fills de Ysrael  volentarosos deÿcaren al Senyor. 30 E dix  
Ex 25,2  los hòmens, e de aquell qui ofir  volenters pendràs aquelles. 3 E aquestes  
Ex 21,12  de moneda. 12 »E qui farrà hom per  voler-lo auciura, de mort muyra. 13 E  
Lv 17,13 vós qui casarà cassa de bèstia o de  voletaria de les quals vos és llegut de  
Ex 1,18 venir e dix: –Per què és açò que no  volets fer ço que jo us he manat, cor vós  
Ex 14,27 27 [*] en lur loch. E los agepcians  volgueren fogir, e aconsaguiren-los les  
Ex 7,16 en lo desert; e entrò are no l’has  volgut oir. 17 E per ço vet què diu nostre 
Ex 14,11  lo desert, per morir? ¿Per què has  volgut fer açò, que’ns traguesses de  
Ex 13,15 15 cor Farahó era enduraït e no’ns  volia jaquir anar, e nostre Senyor ocís  
Lv 6,5  reta, 5 tot ço que per enguan  volia retenir, entreguament, e la sinquena 
Ex 12,48 voldrà passar ab vós en companyia e  volrà fer Pasque a Déu, primerament sien  
Ex 22,17  17 E si lo para d’ella no le hy  volrà donar per muller, deu-li donar la  
Lv 20,4 si lo pobble de la terra ffer no hu  volrà, menyspresant la mia senyoria,  
Lv 20,4  de la sament sua a Amaloch e no’l  volrà matar, 5 posaré la mia cara sobre l’ 
Lv 22,25  vostro ni nenguna cosa que donar  volrà, car corrupte és e maculada; nenguna 
Lv 27,13  preu, 13 lo qual preu si dar lo  volrà aquell qui’l presentarà, afagirà- 
Lv 27,15  15 e ci lo qui hu ha promès la  volrà rembra, donarà la sinquena part de  
Lv 27,19  del preu. 19 La qual cosa si  volrà rembra aquell lo camp que havia  
Lv 27,20  aquell; 20 e si rembra no’l  volrà e a altri quisvulla serà venut,  
Lv 27,27  part del preu. E si rembra no’l  volrà, serà venut a altra tant com se  
Lv 27,31  ell són santifiquats. 31 E si algú  volrà rembra los seus delmes, anadir-hi  
Ex 16,28  Déu a Moysèn: –¿Entrò a quant no  volran guardar los meus manements ne la  
Ex 33,19  devant tu, e yo hauré mercè de qui  volré, e faré misericòrdia a’quell qui’m 
Lv 26,21  ni fareu lo contrari a mi ni  volrets oir a mi, afagiré les vostres  
Lv 26,23 desertes. 23 »E si axí encara no us  volreu castiguar e caminareu per lo  
Ex 2,14  ne jutge sobre nós? ¿Donchs,  vols-ma tu auciure axí com auciest hir  
Ex 9,17  ¿E encare ratens lo meu pobla e no  vols aquell lexar? 18 Vet que yo faré [*]  
Ex 10,3  dels hebreus: “¿Entrò a quant no  vols esser sotmès a mi? Llexa anar mon  
Ex 10,4 ço que sacrifich a mi. 4 E si no ho  vols fer, vet que yo aduré [*] de terra  
Ex 32,32  ’ls aquesta arrada. 32 E si no hu  vols fer, rau-me de ton libra lo qual  
Lv 11,14  e falquó e cornea 14 e milà e  voltor segons son genus, 15 e tot corp  
Lv 22,18  la sua víctima per vot o  voluntàriament presentar vulla aquella  
Lv 22,21  pasífichs al Senyor, o per vot o  voluntàriament, presentant axí de bous com 
Lv 22,23  ab la orella tellada e la coha,  voluntàriament pot presentar, mas vot [*]  
Lv 25,11  lo Ln any no senbrareu ni collireu  voluntàriament en lo camp les coses que hy 
Ex 35,5 promícies al Senyor, de tota vostra  voluntat e ab alegra cor ofarits aquells  
Ex 35,21  Moysès, 21 e ofariren de bona  voluntat e devota les promícies a nostre  
Ex 35,26  tot açò faeren per lur pròpria  voluntat. 27 E la multidut dels prínceps  
Lv 7,16  16 »Si emperò nenguna cosa per  voluntat serà aportade per sacrifici,  
Lv 27,2  qui haurà fet promesa e de bona  voluntat haurà atorgat a Déu la sua ànima, 
Lv 18,25  yo los lurs peccats vesitaré, que  vomita los seus habitadors. 26 »Guordau  
Lv 18,28  fetes semblants coses, axí com he  vomitade la gent qui és astada abans de  
Lv 18,28  a vosaltres en senblant manera no  vomite com haureu fetes semblants coses,  
Lv 20,22  tal que a vosaltres la terra no us  vomite en la qual sou entradors e deveu  
Ex 2,3  -la en la rebegina sobra la  vora del flum. 4 E estech sa germane de  
Ex 36,11  part. 11 E féu bagues blaves a les  vores de les cortines de cascun llats en  
Ex 5,13 cascun dia, axí com solíets com hom  vos donave la palla! 14 E foren, los fills 
Ex 10,17 Déu vostre e envers vós. 17 Prech- vos que perdonets a mi aquest peccat  
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Ex 11,1  atrecí, e aprés de açò llexar- vos-ha axir. 2 Digues, donques, are a  
Ex 12,31 aquella nit e dix-los: –Llevats- vos e axits d’entre mon poble, vós e los  
Ex 12,32  com havets dit e parlat. Anats- vos-en e benaÿts mi. 33 E esforçà’s  
Ex 13,3  dix Moysèn al poble: –Ramenbrats- vos aquest dia en lo qual sots axits de  
Ex 13,3 de case de servitut, cor ab mà fort  vos n’ha trets Déu de aquest loch per ço  
Ex 13,19  «Com Déu vesitarà vós, portats- vos-en la mia ossa ab vós.» 20 E  
Ex 16,6  sabrets que nostre Senyor trasch- vos de terra de Agipte, 7 e al matí  
Ex 16,32  fiu menyar a vós en lo desert com  vos haguí gitats de la terra de Agipta.”  
Ex 19,4 ço que he fet als egepcians, ne com  vos he portats sobre alles de àguilas, e  
Ex 19,12  entorn e diràs-los: “Guordats- vos que no puyets al munt ne us acostets a 
Ex 24,14  14 e dix als vells: –Esperats- vos ací entrò que tornem a vós. E  
Ex 31,13 Ysrael e digues a ells: “Guordats- vos que’l disapte meu colguats, cor  
Lv 17,13  bèstia o de voletaria de les quals  vos és llegut de menyar, escamp la sanch  
Lv 20,7 enmig de son pobla. 7 »Santificau- vos e siau sants, car yo sóm lo Senyor Déu 
Lv 23,28 aquest dia, car dia serà en lo qual  vos tornareu a Déu perquè hage mercè lo  
Lv 23,40  e sàlzer del torrent, e alegrar- vos-heu devant lo Senyor Déu vostre, 41  
Lv 26,9  9 Raebré a vosalres e créxer  vos faré, sareu montiplicats e fermaré lo  
Lv 26,16  coses faré a vosaltres: »Vezitar- vos-he lleugerament en fratura e ardor,  
Lv 26,24  per lo contrari, e farir- vos-he VII veguades per los vostres  
Lv 26,28  envers vosaltres e corregir- vos-he de VII plagues per vostres  
Lv 26,30  les vostres ýdoles, e la mia ànima  vos abominarà 31 en tant que les vostres  
Lv 26,38  les gens, e la terra batallívol  vos consumrà. 39 La qual cosa si de  
Ex 1,16  Phuà–, 16 manant a elles: –Com  vós llevarets infants a les juÿes en temps 
Ex 1,18  fer ço que jo us he manat, cor  vós raservats los infants? 19 E elles  
Ex 3,13  Déu de vostres pares ma tremat a  vós”; e si dien a mi: “Com és lo nom de  
Ex 3,14  de Yraell: “Qui és ma tremat a  vós”. 15 E dix Déu altra vegade a Moysèn:  
Ex 3,15  Déu de vostres pares ma tremat a  vós, Déu de Abram e de Ysach e de Jacob,  
Ex 3,16  Ysach, lo Déu de Jacob ma tremat a  vós dient: Vezitant vesita a vós, e viu  
Ex 3,16  a vós dient: Vezitant vesita a  vós, e viu totes les coses que són  
Ex 3,16  les coses que són sdevengudes a  vós en Agipta, 17 e dixí que aportaré vós  
Ex 3,17  en Agipta, 17 e dixí que aportaré  vós de la aflicció de Agipta en terra de  
Ex 3,19  19 Mas yo sé que no llexarà a  vós lo rey de Agipta per ço que us na  
Ex 3,20  enmig d’ells, e aprés açò lexarà  vós. 21 E yo daré gràcia al poble aquest  
Ex 3,21  aquest devant los agepcians, e com  vós na axirets, no axirets buyts, 22 e  
Ex 5,10  –Axí ha dit Faraó: que no do a  vós palla. 11 Anats e collits-ne en  
Ex 5,11  e collits-ne en qualque loch que  vós na puscats haver, e no us serà aminvat 
Ex 5,18  obrats, cor palla no serà donade a  vós, e retets segons custuma lo nombra de  
Ex 5,21  Farahó e devant sos serfs, cor  vós havets mès coltell en sa mà per ociura 
Ex 6,6  “Yo són lo Senyor qui trauré  vós del senyorajament e de la servitut  
Ex 6,7  estès e ab grans juýs, 7 e pendré  vós a mi en poble, e seré vostro Senyor, e 
Ex 6,7 vostre e Déu vostra, qui desliuré a  vós del senyoragement dels agipcians, 8 e  
Ex 6,8  dels agipcians, 8 e aportaré a  vós a le terra sobra la qual yo llevé la  
Ex 6,8  Ysach e Jacob, e yo daré aquella a  vós a posayr. Yo sóm Senyor.” 9 E contà  
Ex 7,4  la terra de Agipte. 4 E no oirà a  vós Farahó, e yo daré plagua en Agipte, e  
Ex 7,9  Déu a Moysèn e Aron: 9 –Com dirà a  vós Farahó: “Mostrats-me senyal”, digues 
Ex 8,28 a nós. 28 E dix Farahó: –Yo llexaré  vós per ço que sacrificats al Senyor Déu  
Ex 9,28  e la pedra, per ço que leix anar  vós e que en nenguna manera d’equí avant  
Ex 10,10 és de nostre Senyor. 10 [*] –[*] ab  vós. ¿Com yo llexaré anar vós e vostres  
Ex 10,10  –[*] ab vós. ¿Com yo llexaré anar  vós e vostres infans? ¿Per què havets  
Ex 10,11 fet axí, mas anats tants hòmens com  vós vullats, e sacrificats a nostre  
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Ex 10,16 a nostre Senyor Déu vostre e envers  vós. 17 Prech-vos que perdonets a mi  
Ex 12,2  de Agipte: 2 –Lo mes aquest és a  vós comensament e primer mes de l’ayn. 3  
Ex 12,3  dia de aquest mes prenga cascú de  vós per casade un anyell a lurs cases, 4 e 
Ex 12,13  sóm Senyor. 13 E vasaré la sanch a  vós en senyal sobra les cases que vós sots 
Ex 12,13 a vós en senyal sobra les cases que  vós sots aquí, e veuré la sanch, e passaré 
Ex 12,13  e veuré la sanch, e passaré sobre  vós e no serà a vós plaga per destrohir  
Ex 12,13  e passaré sobre vós e no serà a  vós plaga per destrohir com yo farré la  
Ex 12,14  yo farré la terra de Agipte. 14 E  vós haurets aquell dia en ramenbrance e  
Ex 12,16  e no farets nenguna obra entre  vós, acceptats aquells qui són diputats a  
Ex 12,22  abdozos los perestatges. E nagú de  vós no ischa fora de la porta de la sua  
Ex 12,25  la qual nostre Senyor és donador a  vós, axí com ha feta covinensa, vós  
Ex 12,25  a vós, axí com ha feta covinensa,  vós observats totes aquestes coses. 26 E  
Ex 12,26  aquestes coses. 26 E com diran a  vós vostres fills: “Quina és aquesta  
Ex 12,27  “Quina és aquesta religió?”, 27  vós direts a ells: “Sacrifici passat és  
Ex 12,31  -vos e axits d’entre mon poble,  vós e los fills de Ysrael, e anats e  
Ex 12,48  e si algú palagrí voldrà passar ab  vós en companyia e volrà fer Pasque a Déu, 
Ex 12,49  e al palagrí e a l’habitant entre  vós. 50 E faeren los fills de Ysrael axí  
Ex 13,19  de Ysrael dient: «Com Déu vesitarà  vós, portats-vos-en la mia ossa ab  
Ex 13,19  portats-vos-en la mia ossa ab  vós.» 20 E mogueren-se de Sachot e  
Ex 14,14  car nostre Senyor se combatrà per  vós. E per ço, callats vosaltres. 15 E dix 
Ex 14,17 agipcians per ço que perseguèscan a  vós, e saré glorificat en Farahó, e en  
Ex 15,26  observes [*], yo no aportaré sobre  vós la maleza que mis en Agipte. Yo sóm lo 
Ex 16,4  Déu a Moysèn: –Vet que yo plouré a  vós pa del cel, e axirà lo poble e colir- 
Ex 16,8 E dix Moysèn: –Nostre Senyor darà a  vós en lo vespra carn a menyar, e al matí  
Ex 16,29  mia lig? 29 Veyats cor Déu donà a  vós [*] doblement lo menyar en lo VI dia.  
Ex 16,29  en lo VI dia. Romanga cascú de  vós ab si mateix, e nengú no ischa de son  
Ex 16,32 que coneguen lo pa que fiu menyar a  vós en lo desert com vos haguí gitats de  
Ex 19,4 sobre alles de àguilas, e fiu venir  vós a mi. 5 Si are oyrets la mia veu e  
Ex 19,6  cor mia és tota la terra, 6 e  vós serets a mi en regna sacerdotal e gent 
Ex 20,20  cor Déu vench per ço que provàs a  vós e per ço que sia sa temor ab vós e que 
Ex 20,20  a vós e per ço que sia sa temor ab  vós e que no pecats. 21 E estech lo poble  
Ex 20,22  “Vós oïts que del cel he perlat ab  vós. 23 No farets Déu d’ergent, ne d’aur 
Ex 20,23  Déu d’ergent, ne d’aur farets a  vós, 24 ço és, farets altar de terra e  
Ex 23,13 o estrayns. 13 »Tot ço que he dit a  vós guordats, e no remembrets los noms  
Ex 23,31 de la terra e gitaré aquells devant  vós. 32 No faràs ab ells dengun fermament, 
Ex 24,14  -vos ací entrò que tornem a  vós. E romendran ab vós Aron e Hur, cor si 
Ex 24,14  que tornem a vós. E romendran ab  vós Aron e Hur, cor si entra vosaltres  
Ex 30,32  cor sentificat és e serà sant a  vós. 33 E qualque homa ne conpondrà aytal  
Ex 30,36  a tu, e sarà sant dels sants a  vós la temiama. 37 Aytal composició no  
Ex 31,13  colguats, cor senyal és entra mi e  vós en les vostres generacions, per ço que 
Ex 31,13  que yo sóm Senyor qui santifich a  vós. 14 [*] E qui ensutzerà aquell, de  
Ex 32,29  mans vuy a nostra Senyor, cascú de  vós en vostres fills o en vostres frares,  
Ex 32,29  en vostres frares, per ço que do a  vós benadicció. 30 E en altra dia parlà  
Ex 35,2  vostra obra. Lo VIIè dia serà a  vós sant, disapte e repòs de nostra  
Ex 35,5  nostre Senyor dient: 5 “Triats de  vós les promícies al Senyor, de tota  
Lv 9,4  mesclada ab oli, cor vuy aparech a  vós Déu.” 5 E aportaren totes les coses  
Lv 9,6  nostre Senyor: farets e aparrà a  vós la glòria d’ell. 7 E dix a Aron:  
Lv 10,7  lo cremament que cremà Déu; 7 mas  vós no axirets fora del tabernaccla; en  
Lv 10,7 e lo oli de la santa unció és sobre  vós. E ells feren tot ço que manà Moysèn.  
Lv 10,17  Cor sant dels sants és, [*] dat a  vós que portets multitud de iniquitat e  
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Lv 10,18 la sanch de aquell a le santadat, e  vós deguérets menyar ella en lo santuari,  
Lv 11,8  no toquets, cor no nèdees són a  vós. 9 »Aquestes [*] que’s nodrexen en  
Lv 11,9 nodrexen en aygües e són llegudes a  vós: tots aquells qui han ales ne  
Lv 11,10  moven com en mar, és abominabla a  vós; 11 [*] les llurs carns no mengets ne  
Lv 11,12  en les aygües són abominables a  vós. 13 »E aquestes són de les aves que no 
Lv 11,13  devets menyar, esquivadores són a  vós: àguila e falquó e cornea 14 e milà e  
Lv 11,20  sobra IIII peus serà abominabla a  vós. 21 E qualquequal anirà sobra IIII  
Lv 11,23  que havem dites, llunyades sien de  vós. 24 »E qui toquarà mortaÿnes de  
Lv 11,28 totes aquestes coses són inmundes a  vós. 29 »E totes aquestes coses seran  
Lv 11,39  mort de aquells qui són lleguts a  vós menyar, qui llur morteÿna toquarà serà 
Lv 11,41  sobra la terra sia abominable a  vós, e no ho mengerets en menyar. 42 E  
Lv 11,45  car yo sóm lo Senyor qui aduguí a  vós de terra de Agipta per ço que fos a  
Lv 11,45 de terra de Agipta per ço que fos a  vós en Senyor. Sants serets, cor yo sóm  
Lv 14,34 terra de Canahan, la qual yo daré a  vós en posació, e deré plaga de llebrosia  
Lv 16,29  en la albergada. 29 »E açò serà a  vós en fur perdurabla: en lo mes VII, en  
Lv 16,29  com l’estrayn qui peregrina entra  vós; 30 en aquest dia és perdó vostre e  
Lv 16,34 l’univerç pobbla. 34 »E açò serà a  vós fur llegítim e perdurabbla per ço que  
Lv 17,8  e dels estranys qui peragrínan ab  vós qui offerrà holocaust o sacrifici 9 e  
Lv 17,11 en la sanch és, e yo doné aquella a  vós sobre l’altar meu a perdonar sobre  
Lv 17,12  als fills de Ysrael: Tota ànima de  vós no mengerà sanch, ni encara los  
Lv 17,12  los estrayns qui peregrinen entra  vós. 13 »Qualsevol homa dels fills de  
Lv 17,13  e dels estrayns qui peregrinen ab  vós qui casarà cassa de bèstia o de  
Ex 19,4  açò a le case de Ysrael: 4  “Vós mateix havets vist ço que he fet als  
Ex 20,22  –Açò diràs als fills de Ysrael:  “Vós oïts que del cel he perlat ab vós. 23 
Lv 10,6  e a Ytemar, fills d’ell, e dix:  –Vós no tondrets vostres caps ne  
Lv 26,9  en prasència vostra. 9 Raebré a  vosalres e créxer vos faré, sareu  
Ex 4,15 tua bocha e en la sua, e mostraré a  vosaltres què devets fer. 16 Aquell  
Ex 5,21  –Vege nostro Senyor e jutge ço que  vosaltres fets per vostro ordonament  
Ex 10,11  a nostre Senyor, cor açò demanats  vosaltres. E mantinent se axiren devant  
Ex 14,14 combatrà per vós. E per ço, callats  vosaltres. 15 E dix Déu ha Moysèn: –De què 
Ex 24,8  que fermà nostro Senyor ab  vosaltres sobre totes aquestes peraules. 9 
Ex 24,14  ab vós Aron e Hur, cor si entra  vosaltres nexaran castions, recomtats-  
Ex 32,24  24 Als quals yo dix: “¿Qui és de  vosaltres qui hage aur?” E portaren or e  
Lv 1,2  digues a ells: »Homa qui oferrà de  vosaltres a nostre Senyor, de les bèsties, 
Lv 17,10 privat o estrayn qui peregrín entre  vosaltres, si menyarà sanch, yo fermaré la 
Lv 18,3  Canahan, a le qual yo dech metra a  vosaltres, no obrereu, ne en les costumes  
Lv 18,26 lo conrrehador qui és pelagrí entra  vosaltres, 27 car totes aquestes  
Lv 18,27  de la terra que foren devant  vosaltres e ensutzaren aquella. 28  
Lv 18,28  aquella. 28 Guordau, donchs, que a  vosaltres en senblant manera no vomite com 
Lv 18,28  la gent qui és astada abans de  vosaltres. 29 Tota ànima qui farà nenguna  
Lv 18,30  que féran aquells qui foren devant  vosaltres, e no siau enpoŀluats en nenguna 
Lv 19,4 ýdoles, ne déu de fozina no fareu a  vosaltres. Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 5  
Lv 19,23  brots qui broten seran inmundes a  vosaltres ni mengereu de aquells. 24 En lo 
Lv 19,28  figures ni escorxadures no fareu a  vosaltres. Yo són lo Senyor. 29 »No  
Lv 19,33  en la vostra terra e estarà entra  vosaltres, no l’esquarnisquau, 34 mas sia 
Lv 19,34  l’esquarnisquau, 34 mas sia entra  vosaltres †or† de aquí era nadiu, e amareu 
Lv 19,34  nadiu, e amareu aquell axí com a  vosaltres mateys, car sou astats  
Lv 19,34  mateys, car sou astats estrangers  vosaltres en la terra de Agipta. Yo sóm lo 
Lv 20,8  Yo sóm lo Senyor qui santifique a  vosaltres. 9 »Qui maleyrà son para e sa  
Lv 20,14  no romendrà tan lleig peccat entra  vosaltres. 15 »Qui ab bèsties ni ab  
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Lv 20,22 e juýs e feu aquelles per tal que a  vosaltres la terra no us vomite en la qual 
Lv 20,23  les quals yo deig foragitar devant  vosaltres, car totes aquestes coses  
Lv 20,24  de què les he abominades. 24 E a  vosaltres parle: Posaÿu la terra de ells,  
Lv 20,24  la terra de ells, la qual donaré a  vosaltres en haretat, terre corrent de  
Lv 20,24 Senyor Déu vostra, qui he saperat a  vosaltres dels altres pobles. 25 Saperau  
Lv 20,25  dels altres pobles. 25 Saperau  vosaltres la bèstia munda de la inmunda e  
Lv 20,25  qui’s moven en la terra que a  vosaltres he mostrat de esser potluades.  
Lv 21,8 que yo sant só [*] qui santifique a  vosaltres. 9 »La filla del sacerdot si  
Lv 22,9  Yo sóm lo Senyor qui santifique a  vosaltres. 10 »Nengun estranger no mengerà 
Lv 22,18 e dels estrangers qui habiten entra  vosaltres e presentaran la sua víctima per 
Lv 22,19  al Senyor, 19 presentat sia per  vosaltres. Mascla sens màcula serà dels  
Lv 22,32  Yo sóm lo Senyor qui santifique a  vosaltres, 33 e us he trets de la terra de 
Lv 22,33  de la terra de Agipte perquè fos a  vosaltres en Déu. Yo sóm lo Senyor. 23,Tit 
Lv 23,7  mengereu. 7 Lo dia primer serà a  vosaltres [*] sant; nenguna obra de  
Lv 23,11  lo Senyor perquè sia piadors en  vosaltres l’altra dia de disapta, e  
Lv 23,24  primer dia del mes, serà disapte a  vosaltres racordable; sonareu ab trompes e 
Lv 23,28  Déu perquè hage mercè lo Senyor de  vosaltres. 29 Tota ànima qui no serà  
Lv 23,31  aquell. Custum bo per a tostemps a  vosaltres serà en totes generacions e  
Lv 23,40  dia de rapòs, 40 e pendreu a  vosaltres lo primer dia fruyt de arbre  
Lv 23,43  sàpien los que vendran aprés de  vosaltres que en cabanes fiu habitar los  
Lv 24,22  ponit. 22 »E agual juý sia entra  vosaltres, vulles que sia palagrí o de son 
Lv 25,2  en la terra la qual yo donaré a  vosaltres, fareu los disaptes del Senyor.  
Lv 25,6  rapòs de la terra és. 6 E seran a  vosaltres en vianda a tu e als teus  
Lv 25,19  tamensa nenguna 19 e engendre a  vosaltres los seus fruyts, dels quals  
Lv 25,21  21 donaré la mia benadicció a  vosaltres lo VIè ayn, e farà fruyt de III  
Lv 25,23  vendrà a totstemps, car mia és, e  vosaltres forestés e conrehadós meus sou,  
Lv 25,38  la terra de Agipta perquè donàs a  vosaltres la terra de Canahan e fos Déu  
Lv 25,44  Déu. 44 »Esclaus e esclaves sien a  vosaltres de les nasions que entorn de  
Lv 25,44  de les nasions que entorn de  vosaltres són 45 e dels estrangers qui van 
Lv 25,45  qui van palegrinant entra  vosaltres o de aquells qui nats foren en  
Lv 25,47  47 »Si’s raforcerà devers  vosaltres la mà de l’estranger e del  
Lv 26,1 Senyor [*]. Capítol XXVI No fareu a  vosaltres ýdoles ni doladiç, ni títols  
Lv 26,3  e fareu aquells, donaré a  vosaltres pluge en son temps, 4 e la terra 
Lv 26,7  vostros anemichs e decauran devant  vosaltres, 8 pasaguiran V de vosaltres a C 
Lv 26,8 devant vosaltres, 8 pasaguiran V de  vosaltres a C estrangers, e C de vosaltres 
Lv 26,8 de vosaltres a C estrangers, e C de  vosaltres a XM, e cauran los vostros  
Lv 26,9  e fermaré lo meu pacta ab  vosaltres; 10 mengereu les coses molt pus  
Lv 26,11  Posaré lo meu tabernaccla enmig de  vosaltres e no us meynspresarà la mia  
Lv 26,12  la mia ànima, 12 caminaré entra  vosaltres e saré vostro Déu, e vosaltres  
Lv 26,12  vosaltres e saré vostro Déu, e  vosaltres sereu poble meu. 13 Yo sóm lo  
Lv 26,16 16 yo de sert aquestes coses faré a  vosaltres: »Vezitar-vos-he  
Lv 26,17  17 posaré la mia faç contra  vosaltres e decaureu devant vostres  
Lv 26,17 oy, e fogireu nengú no persiguent a  vosaltres. 18 »E si axí no obayreu a mi,  
Lv 26,19 de la vostra duresa, e donaré cel a  vosaltres desobre axí com a fferro, e la  
Lv 26,22  vostres peccats 22 e faré vanir en  vosaltres bísties dels camps que  
Lv 26,22  dels camps que destrovèsquan a  vosaltres e a vostres bísties e  
Lv 26,24  ab mi, 24 yo de sert caminaré ab  vosaltres per lo contrari, e farir-vos- 
Lv 26,25 vostres peccats, 25 e dresaré sobre  vosaltres espaza vengedora de la mia  
Lv 26,25  tramatré pastalència enmig de  vosaltres, e sareu lliurats en les mans  
Lv 26,28 28 yo iré ab furor contrària envers  vosaltres e corregir-vos-he de VII  
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Lv 26,33  de aquella seran deperduts, 33 e  vosaltres despergiré en les gens e  
Lv 26,33  en les gens e desenbaynaré aprés  vosaltres la mia espaza, e serà la vostra  
Lv 26,36  en aquella. 36 »E los que de  vosaltres romandran donaran pahor en los  
Lv 26,37 axí com fogint a batalles. Nengú de  vosaltres als anemichs contrestar no porà. 
Ex 5,17  lo teu pobla. 17 E ell respòs:  –Vosaltres vagats en ociositat, e per amor 
Ex 32,30 en altra dia parlà Moysèn al pobla:  –Vosaltres peccàs de gran peccat. Yo  
Ex 5,13  los manesaven dient: –Complits  vostra obra cascun dia, axí com solíets  
Ex 6,7  bé que yo són Senyor vostre e Déu  vostra, qui desliuré a vós del  
Ex 10,2  sapiats que yo sóm lo Senyor Déu  vostra. 3 E entraren Moysèn e Aron a  
Ex 23,13  dels altres déus, ne no sia oït en  vostra bocha. 14 »III festes a mi per  
Ex 31,15  de son pobla. 15 VI dies farets  vostra obra, e en lo VII, qui és disapta,  
Ex 32,13  mateix dient: “Yo muntiplicaré la  vostra sament axí com les estelles del  
Ex 35,2  que fassats: 2 “VI dies farets  vostra obra. Lo VIIè dia serà a vós sant,  
Ex 35,5  les promícies al Senyor, de tota  vostra voluntat e ab alegra cor ofarits  
Lv 8,33  dia que sia complit lo temps de la  vostra consagració [*], 34 axí com en  
Lv 11,2 tot ço que he escrit per ço que sia  vostra Déu. Aquests són los animals que  
Lv 14,34  de llebrosia en casa de terra de  vostra haretat, 35 vendrà aquell qui serà  
Lv 18,4  aquells ireu. Yo sóm Senyor, Déu  vostra. 5 »Guordau les mies leys e juýs  
Lv 18,24  les quals gitaré devant  vostra presència, 25 de les quals la terra 
Lv 19,28  sobra lo mort no us esquisareu la  vostra carn, ni nengunes figures ni  
Lv 19,33  33 »Si habitarà estranger en la  vostra terra e estarà entra vosaltres, no  
Lv 20,24 llet e de mel. Yo sóm lo Senyor Déu  vostra, qui he saperat a vosaltres dels  
Lv 22,24  no presentareu al Senyor, e en la  vostra terra açò en nenguna manera no  
Lv 23,22  que haureu saguades les messes de  vostra terra, no les saguareu fins a  
Lv 25,9 en temps de misericòrdia en tota la  vostra terra. 10 E santificaràs l’ayn Lè, 
Lv 25,45  o de aquells qui nats foren en  vostra terra: aquests haureu per asclaus,  
Lv 26,5  e sens pahor habitareu en  vostra terra; 6 daré pau en vostres  
Lv 26,8  anemichs d’espaza en prasència  vostra. 9 Raebré a vosalres e créxer vos  
Lv 26,19  19 e trenquaré la supèrbia de la  vostra duresa, e donaré cel a vosaltres  
Lv 26,32  odor molt suau, 32 i destroviré la  vostra terra. Espavantar-se-n’han los 
Lv 26,33  vosaltres la mia espaza, e serà la  vostra terra deserta e les ciutats vostres 
Ex 5,11  haver, e no us serà aminvat res de  vostre obre. 12 E fo escampat lo poble per 
Ex 6,7  e sabrets bé que yo són Senyor  vostre e Déu vostra, qui desliuré a vós  
Ex 8,25 dix a ells: –Anats e sacrificats al  vostre Déu en aqueste terra. 26 E dix  
Ex 8,28  ço que sacrificats al Senyor Déu  vostre en lo desert; solament enperò que  
Ex 10,8 a ells: –Anats e sacrificats al Déu  vostre per ço que d’equí avant no peresca 
Ex 10,16  –Yo he peccat a nostre Senyor Déu  vostre e envers vós. 17 Prech-vos que  
Ex 10,17  e pregats a nostro Senyor Déu  vostre que lleu de mi aquesta mort. 18 E  
Ex 10,24 –Anats e sacrifiquats al Senyor Déu  vostre, mas vostres ovelles e vostros  
Ex 12,31  de Ysrael, e anats e sacrificats a  vostre Senyor axí com havets dit. 32  
Ex 16,8  ell, [*] cor no és contre nós lo  vostre mermurament, mas contre al Senyor.  
Ex 16,12  e sabrets que yo són lo Senyor Déu  vostre.” 13 E fon fet vespra, e puyaren  
Ex 23,25  25 Servirets al Senyor, Déu  vostre, per ço que yo benaesca tos pans e  
Lv 16,30  vós; 30 en aquest dia és perdó  vostre e encara mundament de tots vostres  
Lv 18,2 Diràs a ells: »Yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 3 Segons usance de la terra de  
Lv 18,30  coses. Yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 19,Tit Capítol XIX 1 E perlà lo  
Lv 19,2  siau, car yo sant só, Senyor Déu  vostre: 3 »Cadescú la mara e son para  
Lv 19,3  guordau. Yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 4 »No us vullau girar a les  
Lv 19,4  a vosaltres. Yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 5 »Si inmolareu víctima dels  
Lv 19,10  cullir. Yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 11 »No fareu furt. No mantireu ni  
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Lv 19,25  que aporten. Yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 26 »No mengereu sanch. No fareu  
Lv 19,31 siau poŀluats. Yo són lo Senyor Déu  vostre. 32 »Devant lo blanch de cabells te 
Lv 19,34  de Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 35 »No vullau fer alguna cosa  
Lv 19,36 [*] agual [*]. Yo sóm lo Senyor Déu  vostre qui us he trets de terra de Agipta. 
Lv 20,7  sants, car yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 8 »E guordau mos manaments e feu  
Lv 22,3  ells: »Tot hom qui s’acostarà de  vostre generació en aquelles coses que  
Lv 23,14  fins que la presentareu al Déu  vostre. Manement és per a tostemps en  
Lv 23,22  aquelles. Yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 23 E parlà lo Senyor a Moysèn  
Lv 23,40  -vos-heu devant lo Senyor Déu  vostre, 41 e fareu la feste d’ell per VII 
Lv 23,43  de Agipta. Yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 44 E perlà Moysèn sobre les festes 
Lv 24,22  peccat, car yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 23 E perlà Moysèn als fills de  
Lv 25,17  son Déu, car yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 18 »Feu los meus manaments e mos  
Lv 25,24  sou, 24 per què tota la regió de  vostre poceció sots pacta de restetuhació  
Lv 25,38  38 car yo sóm lo Senyor Déu  vostre qui us he aduyts de la terra de  
Lv 25,38  la terra de Canahan e fos Déu  vostre. 39 »Si de pobresa destret vendrà a 
Lv 26,1  ni gran pedra pozareu en  vostre terra perquè adoreu aquella, car yo 
Lv 26,1  aquella, car yo sóm lo Senyor Déu  vostre. 2 Guordau mos disaptes e hajau  
Lv 26,13  poble meu. 13 Yo sóm lo Senyor Déu  vostre, qui us he tret de la terra dels  
Lv 26,20  terra de asser 20 [*] destrovida,  vostre treball serà en va, no girminarà la 
Ex 3,13 de Yraell e diré a ells: “Lo Déu de  vostres pares ma tremat a vós”; e si dien  
Ex 3,15  fills de Yraell: “Lo Senyor Déu de  vostres pares ma tremat a vós, Déu de  
Ex 3,16  Yraell e digues a ells: “Lo Déu de  vostres pares aparech a mi, lo Déu de  
Ex 3,22  açò sobra los fills e les filles  vostres, e despullarets Agipta. 4,Tit  
Ex 10,10  ab vós. ¿Com yo llexaré anar vós e  vostres infans? ¿Per què havets dupta, ne  
Ex 10,24  al Senyor Déu vostre, mas  vostres ovelles e vostros arnès romanguen, 
Ex 10,24  e vostros arnès romanguen, e  vostres infans romanguen ab nosaltres. 25  
Ex 12,11  11 E axí menyarets aquell: los  vostres llombres sien sints, e hajats  
Ex 12,11  sien sints, e hajats calzement en  vostres peus, e bastó en vostres mans; e  
Ex 12,11  en vostres peus, e bastó en  vostres mans; e menyarets cuytosament en  
Ex 12,14  aquest dia en feste a Déu en les  vostres generacions, en fur de segla. 15  
Ex 12,15 lo primer dia no serà llevat en les  vostres cases, e aquella ànima serà paride 
Ex 12,17  cor en force del dia aquest treguí  vostres hosts de terra de Agipte, e  
Ex 12,17  e guordarets lo dia aquest en  vostres generacions en fur perdurable. 18  
Ex 12,19  dies llevat no sia trobat en les  vostres cases. Aquell qui menyarà cosa  
Ex 12,20 Nengun llevat no menyarets en totes  vostres habitacions, e menyarets cosa  
Ex 12,21  e prenñewts animal per conpanyes  vostres, e deguollarets a ell per la  
Ex 12,23  llexerà lo destroÿdor venir en les  vostres cases per farir-nos. 24 Tu  
Ex 12,26  coses. 26 E com diran a vós  vostres fills: “Quina és aquesta  
Ex 12,32  havets dit. 32 Vostres ovelles e  vostres bous prenets, axí com havets dit e 
Ex 12,44  no manuch d’ell, 44 mas tots  vostres serfs e vostres companyes seran  
Ex 12,44 d’ell, 44 mas tots vostres serfs e  vostres companyes seran circunzisos, e axí 
Ex 13,5  e dels gebuseus, los quals jurà a  vostres pares que’ls donaria aquí terra  
Ex 13,5  aquest dia en cascuna de  vostres cases en aquest mes. 6 VII dies  
Ex 16,8 en sadollament, per ço car ha oÿdes  vostres mermuracions; en los quals  
Ex 16,16 cascun cap; segons lo nombre de les  vostres ànimes que habiten en lo  
Ex 16,32  un almut d’ell, e sia guordat a  vostres generacions per ço que coneguen lo 
Ex 16,33  nostre Senyor per estojar a les  vostres generacions. 34 E féu Aron axí con 
Ex 19,15  en lo terç dia, e no us acostets a  vostres mullers. 16 E com fo vengut lo  
Ex 20,24  e sacrificis pasificables, e  vostres ovelles e vostros bous en tot loch 
Ex 23,21  contendra ab ell, cor no perdonaré  vostres colpes com peccarets, e és lo meu  
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Ex 23,31  entrò al flum. E lliuraré en les  vostres mans los habitadors de la terra e  
Ex 29,42  Senyor e oferta perdurabla en les  vostres genaracions, a la porta del  
Ex 30,8  devant nostra Senyor en les  vostres generacions. 9 No posarets sobra  
Ex 30,10  e perdonarà sobra aquell en les  vostres generacions. Sant dels sants és a  
Ex 30,16  nostre Senyor a perdonar sobra  vostres ànimes. 17 E parlà nostro Senyor a 
Ex 30,31  de untament sarà sant a mi en les  vostres generacions. 32 Carn de homa no  
Ex 30,37  37 Aytal composició no fassats en  vostres usos, cor sant és de nostre  
Ex 31,13 cor senyal és entra mi e vós en les  vostres generacions, per ço que sapiats  
Ex 32,2 les orelleres [*] de les orelles de  vostres mullers e de vostres filles e de  
Ex 32,2 les orelles de vostres mullers e de  vostres filles e de les mullers de vostres 
Ex 32,2  vostres filles e de les mullers de  vostres fills. 3 E faéran-ho axí lo  
Ex 32,29  29 E dix Moysèn: –Consagrats les  vostres mans vuy a nostra Senyor, cascú de 
Ex 32,29  a nostra Senyor, cascú de vós en  vostres fills o en vostres frares, per ço  
Ex 32,29  cascú de vós en vostres fills o en  vostres frares, per ço que do a vós  
Ex 32,30 ventura si poré acabar que us perdó  vostres peccats. 31 E ratornà Moysèn a  
Lv 1,2 bous e de les ovelles sacrificarets  vostres sacrificis. 3 »E si holocaust serà 
Lv 3,17  en les generacions, en tots los  vostres habitacles. Ni grex ni sanch de  
Lv 6,18  ella, e açò sia fur per tostemps a  vostres generacions de sacrifici al  
Lv 10,4  e dix a ells: –Anats e prenets  vostres frares devant del santuari, e  
Lv 10,6  d’ell, e dix: –Vós no tondrets  vostres caps ne esquinsarets vostres  
Lv 10,6  vostres caps ne esquinsarets  vostres vestedures per ço que per ventura  
Lv 10,6 coŀlació no isqua indicnació. E los  vostres frares e totes les cases de Yrael  
Lv 10,9  cor manement és perdurable en les  vostres generacions, 10 per ço que hajats  
Lv 11,43  és. 43 No vullats meynspresar les  vostres ànimes ne no toquets nenguna cosa  
Lv 11,44  cor yo sóm sant. No ensutzets les  vostres ànimes en totes les reptílies que  
Lv 16,29  en lo Xè dia del mes, aflegirets  vostres ànimes; nengú no face obra, axí lo 
Lv 16,30  vostre e encara mundament de tots  vostres peccats: devant nostre Senyor  
Lv 16,31  é lo reposament, e aflegirets  vostres ànimes a fur de tostemps. 32 »E  
Lv 17,11 sobre l’altar meu a perdonar sobre  vostres ànimes, cor la sanch [*] en l’  
Lv 20,25 del no nàdeu, perquè no potluau les  vostres ànimes en la bèstia ne en l’ocell 
Lv 23,3  Senyor és en totes les habitacions  vostres. 4 Aquestes són, donques, les  
Lv 23,10  de les spigues promeyes de les  vostres messes al sacerdot, 11 lo qual  
Lv 23,14  Manement és per a tostemps en  vostres generacions e en totes habitacions 
Lv 23,14  generacions e en totes habitacions  vostres. 15 »Comtareu, donchs, de l’altra 
Lv 23,17  al Senyor 17 de totes habitacions  vostres: II pans de promeyes de II delmes  
Lv 23,21  en totes generacions e habitasions  vostres. 22 »E aprés que haureu saguades  
Lv 23,27  gran festa [*], e aflegireu les  vostres ànimes en aquell, e prasentareu  
Lv 23,31  en totes generacions e habitasions  vostres; 32 disapte de rapòs és, e  
Lv 23,32  de rapòs és, e aflagireu les  vostres ànimes lo dia nou, del vespra fins 
Lv 23,32  al vespra guordareu los disaptes  vostres. 33 E parlà nostro Senyor a Moysèn 
Lv 23,38  lo dia del disapta, e meyns de  vostres vots e promeses e donatius al  
Lv 23,41  ayn; costum serà per a tostemps en  vostres generacions. E en lo VIIè mes  
Lv 24,3  honor e a usance per a tostemps en  vostres generacions; 4 sobre canalobre  
Lv 25,17  vendrà a tu. 17 No vullau aflagir  vostres proïsmes, e tema cascú son Déu,  
Lv 26,6  en vostra terra; 6 daré pau en  vostres encontrades, dormireu e no serà  
Lv 26,6  bísties e lo coltell no pessarà  vostres llímits, 7 passaguireu los vostros 
Lv 26,16  los vostros ulls e desseque les  vostres ànimes; debades sembrareu la  
Lv 26,17  contra vosaltres e decaureu devant  vostres contraris, e subjugats sereu en  
Lv 26,18 mi, anadir-hi-he les iniquitats  vostres a VII dobles per los vostros  
Lv 26,21 mi ni volrets oir a mi, afagiré les  vostres plagues fins a VII doblaries per  
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Lv 26,21  plagues fins a VII doblaries per  vostres peccats 22 e faré vanir en  
Lv 26,22  que destrovèsquan a vosaltres e a  vostres bísties e apoquesquen vostres  
Lv 26,22  e a vostres bísties e apoquesquen  vostres coses totes, e seran fetes vostres 
Lv 26,22  vostres coses totes, e seran fetes  vostres carreres desertes. 23 »E si axí  
Lv 26,24  -vos-he VII veguades per los  vostres peccats, 25 e dresaré sobre  
Lv 26,28  -vos-he de VII plagues per  vostres peccats, 29 axí que mengeu les  
Lv 26,29  29 axí que mengeu les carns de  vostres fills e de vostres filles. 30  
Lv 26,29  les carns de vostres fills e de  vostres filles. 30 Destrohiré les altes  
Lv 26,30  30 Destrohiré les altes coses  vostres, e les vostres ýdoles trancaré;  
Lv 26,30  les altes coses vostres, e les  vostres ýdoles trancaré; caureu entre les  
Lv 26,30  caureu entre les caygudes de les  vostres ýdoles, e la mia ànima vos  
Lv 26,31  vos abominarà 31 en tant que les  vostres ciutats ratornen en soladat, e  
Lv 26,31 ratornen en soladat, e faré deserts  vostres santuaris ni rabré d’equí avant  
Lv 26,33  vostra terra deserta e les ciutats  vostres destrovides. 34 »Llavors plauran a 
Lv 26,35  per tant con no ha reposat en los  vostres disaptes quant habitàveu en  
Ex 12,32  Senyor axí com havets dit. 32  Vostres ovelles e vostres bous prenets,  
Ex 5,21  e jutge ço que vosaltres fets per  vostro ordonament devant Farahó e devant  
Ex 6,7  e pendré vós a mi en poble, e seré  vostro Senyor, e sabrets bé que yo són  
Ex 16,7  de nostre Senyor, cor ell oý lo  vostro mermurament contre lo Senyor. E  
Ex 16,9 devant lo Senyor, cor ell ha oÿt lo  vostro mermurament.” 10 E dementra perlava 
Lv 8,34  fets és, per ço que complats  vostro sacrifici. 35 De dia e de nit e  
Lv 11,44  44 car yo sóm lo Senyor Déu  vostro. Siats sants, cor yo sóm sant. No  
Lv 22,25  no presentareu pans al Déu  vostro ni nenguna cosa que donar volrà,  
Lv 26,12  12 caminaré entra vosaltres e saré  vostro Déu, e vosaltres sereu poble meu.  
Lv 26,5 sobrevindrà al samenter, e mengereu  vòstron pa en sadollament, e sens pahor  
Lv 26,26  que hauré trenquat lo bastó de  vòstron pa, axí que X dones quoguessen en  
Ex 5,4  poble e de lurs obres? Anats fer  vostros fets! 5 E adonchs Faraó dix a son  
Ex 9,8 dix Déu a Moysèn e a Aron: –Prenets  vostros puyns plens de sendra [*], 9 [*]  
Ex 10,24  Déu vostre, mas vostres ovelles e  vostros arnès romanguen, e vostres infans  
Ex 20,24  pasificables, e vostres ovelles e  vostros bous en tot loch en lo qual serà  
Ex 35,3  3 No ensendràs foch en tots los  vostros habitacles en lo dia del disapte.” 
Lv 7,24  per altres bèsties haurets en  vostros diversos usos, 25 e si algú  
Lv 25,46  -los-heu per a tostemps; e los  vostros frares [*] no’ls destrengueu per  
Lv 26,7  vostres llímits, 7 passaguireu los  vostros anemichs e decauran devant  
Lv 26,8 e C de vosaltres a XM, e cauran los  vostros anemichs d’espaza en prasència  
Lv 26,13  qui he trencades les cadenes de  vostros caps perquè caminàceu tots drets.  
Lv 26,16 fratura e ardor, que consagesca los  vostros ulls e desseque les vostres  
Lv 26,18  vostres a VII dobles per los  vostros peccats, 19 e trenquaré la  
Lv 26,32  -se-n’han los anamichs  vostros com los habitadors de aquella  
Lv 22,18  e presentaran la sua víctima per  vot o voluntàriament presentar vulla  
Lv 22,21  dels pasífichs al Senyor, o per  vot o voluntàriament, presentant axí de  
Lv 22,23  voluntàriament pot presentar, mas  vot [*] aquests no’s pot peguar. 24 Tot  
Lv 27,26  nengú no’ls pot santifiquar ni  votar: vulles bou, vulles ovella, serà del 
Lv 27,23  e donarà aquell qui aytal ha  votat al Senyor, 24 e en lo jubileu  
Ex 36,3  pobla per lo matí e ofarien llurs  vots e llurs promeses. 4 Per la qual cosa  
Lv 23,38 dia del disapta, e meyns de vostres  vots e promeses e donatius al Senyor. 39  
Lv 21,15  la generació de son llinatge ab  vulguar de la sua gent, car yo sóm lo  
Ex 21,5  e ma muller e mos infants, e no  vull axir franch”, 6 offira son senyor a  
Lv 22,18  per vot o voluntàriament presentar  vulla aquella cosa en holocaust al Senyor, 
Lv 24,16  per tota la moltitut del poble;  vulla que sia ciutadà o sia pelagrí que  
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Lv 27,27  serà venut a altra tant com se  vulla sia estimat. 28 »Tota cosa que al  
Ex 10,11 axí, mas anats tants hòmens com vós  vullats, e sacrificats a nostre Senyor,  
Lv 11,43  mengets, car abominable és. 43 No  vullats meynspresar les vostres ànimes ne  
Lv 18,30  30 »Guordau los meus manaments. No  vullau fer ço que féran aquells qui foren  
Lv 19,4  sóm lo Senyor Déu vostre. 4 »No us  vullau girar a les ýdoles, ne déu de  
Lv 19,35 Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 35 »No  vullau fer alguna cosa malvada en juý, en  
Lv 20,23  entradors e deveu habitar. 23 No  vullau caminar en les custumes de les  
Lv 25,17  dels fruyts vendrà a tu. 17 No  vullau aflagir vostres proïsmes, e tema  
Lv 7,10  serà del sacerdot qui ho ofer; 10  vulle’s que sia ab oli untat o mesclat o  
Ex 23,21 Guarde ell e ou la sua veu, e no’t  vulles contendra ab ell, cor no perdonaré  
Ex 34,14  ares e lurs ymatges [*]. 14 »E no  vulles adorar déus astrayns. Nostre Senyor 
Lv 11,35  serà inmunda en caure de sobre,  vulles que sia forn, vulles que sien  
Lv 11,35  de sobre, vulles que sia forn,  vulles que sien ferres de III peus, sia  
Lv 24,22  »E agual juý sia entra vosaltres,  vulles que sia palagrí o de son proïsma  
Lv 27,26  no’ls pot santifiquar ni votar:  vulles bou, vulles ovella, serà del  
Lv 27,26  santifiquar ni votar: vulles bou,  vulles ovella, serà del Senyor. 27 La qual 
Lv 27,30 delmes de la terra, [*] dels blats,  vulles dels fruyts dels arbres, del Senyor 
Ex 13,2  a mi lo primer nat qui obre  vullva en los fills de Ysrael, axí dels  
Ex 34,19  de Agipta. 19 »Tot ço que obra  vullva de llinatge masculí serà meu de  
Ex 13,12  12 depertiràs aquelles que obren  vulva a nostro Senyor, e tots aquells qui  
Ex 13,15  Senyor tot lo mascle qui obre  vulve, e tots los primers de mos fills  
Ex 14,13  de nostre Senyor les quals farà  vuy, car aquests agipcians que are vets,  
Ex 16,25  25 E dix Moysèn: –Menyats aquell  vuy, cor disapte és de nostre Senyor, e  
Ex 16,25  e per amor de açò no’n trobarets  vuy al camp. 26 En lo VI dia ne cullits;  
Ex 19,10  –Vé al poble e sentifica a ells  vuy e demà, e llaven lurs vestedures, 11 e 
Ex 32,29  –Consagrats les vostres mans  vuy a nostra Senyor, cascú de vós en  
Ex 34,11 són fahedor. 11 »Observa tot ço que  vuy he manat a tu, e yo mateix gitaré  
Lv 9,4 ofarits sèmola mesclada ab oli, cor  vuy aparech a vós Déu.” 5 E aportaren  
Lv 10,19  a mi e mengí dell sacrifici  vuy si plau devant los ulls de Déu. 20 E  
Ex 13,4  per ço que no mengets pa llevat. 4  Vuy axirets ab mes nou de la spiga, 5 e us 
Lv 10,19  a mi. 19 E respòs Aron a Moysèn:  –Vuy és ofert lo sacrifici per peccat e lo 
Ex 10,Tit  nostre Senyor [*]. 10,Tit Capítol  X 1 E dix Déu a Moysèn: –Entra a Faraó,  
Ex 26,1  1 »E en lo tebernacle feràs axí  X cortines de lli tortís e de blau color  
Ex 26,16  fust de setim, 16 de llonguesa de  X colzes, e ample de un colze e mig. 17 E  
Ex 27,12  serà una cortina de L colzes, e  X colones, e atratants pilars en següén.  
Ex 34,28  aygua, e escriví en les taules les  X peraules del fermament. 29 E com devallà 
Ex 36,8  a complir la obra del tabernaccla,  X cortines de lli tortís e blau e porpra e 
Ex 36,21  e era la llonguesa de la taula de  X colzes, e d’ampla un colze e mig. 22 II 
Ex 38,12  foren les cortines de L colzes, e  X colones ab lurs fonaments de aram, e los 
Lv 10,Tit  les cares llurs. 10,Tit Capítol  X 1 E Nadap e Abiú, fills de Aron,  
Lv 26,26  lo bastó de vòstron pa, axí que  X dones quoguessen en un forn los pans e  
Lv 27,5 mascla donarà XX sicles; la fembra,  X. 6 E de un mes fins al V ayn, per mascla 
Lv 27,7  avant donarà XV sicles; la fembra  X. 8 E si pobra serà e la estima retra no  
Ex 16,36  ab què mesuraven la magne era la  Xª part de un ephí, ço és, sister. Ex  
Lv 5,11  de coloms, ofira per son peccat la  Xª part d’un ephí, ço és, un cister, de  
Lv 14,21 que prech per ell lo sacerdot, e la  Xª part de la sèmola mesclada en oli en  
Ex 12,3  de Ysrael, e diets a ells: “Lo  Xè dia de aquest mes prenga cascú de vós  
Ex 29,40  al vespra sacrificaràs, 40 e la  Xè part de sèmola neta mesclade ab oli,  
Lv 6,20  lo dia de la sua unció: oferran la  Xè part de I sister de sèmola en sacrifici 
Lv 16,29  perdurabla: en lo mes VII, en lo  Xè dia del mes, aflegirets vostres ànimes; 
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Lv 25,9  sonareu lo corn lo setèn mes en lo  Xèn dia del mes, en temps de misericòrdia  
Ex 37,8  llats en la claustra: 8 la un  xerobín posà en la sumitat de la una part, 
Ex 25,18  e mig [*] d’ample. 18 E faràs II  xerobins d’or batedís, e posaràs un de  
Ex 25,22  claustre, dintre les II ales dels  xerobins qui seran sobre la archa del  
Ex 37,7  I colze e mig d’ampla. 7 E féu II  xerobins de pur aur, los quals posà a  
Ex 37,8  sumitat de l’altra part; los dos  xerobins foren en la sumitat de la  
Ex 11,Tit  veuré la tua cara. 11,Tit Capítol  XI 1 E dix Déu a Moysèn: –Encara tocaré  
Ex 36,18 la tenda e que fos fet de totes les  XI una. 19 E féu cubertor a la tenda, de  
Lv 11,Tit  la satisfacció. 11,Tit Capítol  XI 1 E perlà nostre Senyor a Moysèn e Aron 
Ex 12,Tit  tota la sua terra. 12,Tit Capítol  XII 1 E dix Déu a Moysèn e a Aron en terre 
Ex 15,27 teu. 27 E vengueren en Helim, on ha  XII fonts de aygües e LXX palmes, e  
Ex 24,4  altar a la reÿl del munt, e  XII títols per XII trips de Ysrael. 5 E  
Ex 24,4  la reÿl del munt, e XII títols per  XII trips de Ysrael. 5 E envià per jóvens  
Ex 24,5  passificabbles a Déu, vadells  XII. 6 E pres Moysès la meytat de la sanch 
Ex 26,7  a obs de cobrir lo tebernacle,  XII cortines, 8 la una de les quals haurà  
Ex 28,21  per orde en aur. 21 E hauran  XII noms [*] en les pedres, sengles noms  
Ex 28,21  sengles noms en sengles, per los  XII trips. 22 E faràs sobra llo hosen dues 
Ex 39,14  en or [*]. 14 E havie-hy  XII pedres entellades, on éran escrits los 
Lv 12,Tit  e què devets lexar. 12,Tit Capítol  XII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2 –Parla 
Lv 24,5  de sert sèmola e couràs de aquella  XII pans que cadescú haurà II delmes, 6  
Ex 13,Tit  per les sues hosts. 13,Tit Capítol  XIII 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  
Lv 13,Tit  e axí serà mundade. 13,Tit Capítol  XIII 1 E parlà Déu a Moysèn e a Aron  
Ex 12,6 ovelles. 6 E servats-los entrò al  XIIII dia del mes aquest, e sacrificaran  
Ex 12,18  18 E en lo primer mes, en lo  XIIII dia del mes, en lo vespra, menyarets 
Ex 14,Tit  devant lo poble. 14,Tit Capítol  XIIII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  
Lv 14,Tit  mundar o comdepnar. 14,Tit Capítol  XIIII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  
Lv 23,5  son temps: 5 »Lo primer mes, en lo  XIIII dia del mes en la vesprada, Peça o  
Ex 18,Tit  en generació. 18,Tit Capítol  XIX 1 E com oý Jetró sacerdot de Median,  
Lv 19,Tit  Senyor Déu vostre. 19,Tit Capítol  XIX 1 E perlà lo Senyor a Moysèn dient: 2  
Ex 16,35  de Ysrael menyaren la magne per  XL anys entrò que vingueren en terra  
Ex 24,18  e puyà en lo munt, e estech aquí  XL dies e XL nits. 25,Tit Capítol XXVI 1 E 
Ex 24,18 en lo munt, e estech aquí XL dies e  XL nits. 25,Tit Capítol XXVI 1 E parlà  
Ex 26,19  en lo llats de migjorn. 19 E faràs  XL colones de argent, de les quals metràs  
Ex 26,21  21 e aquestes hauran entresí  XL colones de argent, IIs a cascuna taula. 
Ex 34,28 estech aquí ab nostre Senyor Moysèn  XL dies e XL nits, que no menyà pa ni  
Ex 34,28  ab nostre Senyor Moysèn XL dies e  XL nits, que no menyà pa ni bagué aygua, e 
Ex 36,24 de migjorn contra tramuntana, 24 ab  XL colones d’argent, II a cascuna de les  
Ex 36,26 vers tramuntana féu XX taules 26 ab  XL colones de argent, II per cascuna part  
Ex 39,Tit e de la sua intrada. 39,Tit Capítol  XL 1 E de or, blau e de porpra e de color  
Lv 27,16 de ordi serà sembrada la terra, per  XL sicles de argent serà venuda. 17 Si  
Ex 40,Tit  nostre Senyor. Ex 40,Tit Capítol  XLI 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  
Lv 25,8  a tu VII setenes d’ayns, qui són  XLVIIIIº anys, 9 e sonareu lo corn lo  
Lv 26,8  a C estrangers, e C de vosaltres a  XM, e cauran los vostros anemichs d’  
Ex 16,1  qual és entre Helín e Sinaý, en lo  XV dia del mes aprés que foren axits de  
Ex 27,14  sia de L colzes, 14 en los quals  XV colzes de la cortina de la un llats  
Ex 38,14  les cortines, 14 e les colones de  XV colzes, III de llurs fonaments, una a  
Ex 38,15  del tabernaccla féu cortines de  XV colzes de llonch, ab III colones ab sos 
Lv 15,Tit  és munde o inmunde. 15,Tit Capítol  XV 1 E parlà Déu a Moysèn e a Aron dient:  
Lv 27,7  ayn lo mascla d’equí avant donarà  XV sicles; la fembra X. 8 E si pobra serà  
Lv 23,6  Trespasament del Senyor és. 6 E lo  XVè dia del dit mes, festa dels pans  
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Ex 15,Tit  e Moysèn son serf. 15,Tit Capítol  XVI 1 Adonchs cantà Moysèn e los fills de  
Ex 26,25  e lurs colones de argent seran  XVI, IIs per cascuna taula. 26 »E faràs  
Ex 36,30  ensemps les taules e que haguessen  XVI colones de argent, II a cascuna taula. 
Lv 16,Tit  qui jauen ab elles. 16,Tit Capítol  XVI 1 E parlà Déu a Moysèn aprés la mort  
Ex 16,Tit  sobre les aygües. 16,Tit Capítol  XVII 1 E mogueren-ce de Helim, e vench  
Lv 17,Tit  Déu manà a Moysèn. 17,Tit Capítol  XVII 1 E parlà Déu a Moysèn dient: 2  
Ex 17,Tit  ço és, sister. Ex 17,Tit Capítol  XVIII 1 E moch-se tota la multitud dels  
Lv 18,Tit  la sua iniquitat. 18,Tit Capítol  XVIII 1 E perlà nostre Senyor a Moysèn  
Ex 19,Tit -se’n en sa terra. 19,Tit Capítol  XX 1 E en lo mes terç de l’aximent de  
Ex 26,18  ajunyir totes, 18 les quals sien  XX en lo llats de migjorn. 19 E faràs XL  
Ex 26,20  devers termuntana posaràs altres  XX taules, 21 e aquestes hauran entresí XL 
Ex 27,10  tindrà en llonguesa. 10 E faràs  XX colones ab llurs pilars d’aram, e les  
Ex 27,11  cortina de C colzes de llonch, e  XX colones, e XX pilars d’eram, e lurs  
Ex 27,11 C colzes de llonch, e XX colones, e  XX pilars d’eram, e lurs conyunyiments d’ 
Ex 27,16 palau o de la cort haurà la cortina  XX colzes, de blau e de porpre, de color  
Ex 30,13  la masura del templa, †sicles  XX pesses†, mige part del sicla oferran a  
Ex 30,14  14 E tots aquells qui hauran de  XX anys amont donarà lo preu tot a nostro  
Ex 36,23  23 De les quals n’havia  XX de plage de migjorn contra tramuntana,  
Ex 36,25  que romandrà vers tramuntana féu  XX taules 26 ab XL colones de argent, II  
Ex 38,10  de lli tortís, de C colzes, 10 e  XX colones de aram ab lurs fonaments, e  
Ex 38,18  e lli tortís, e havia de llonch  XX colzes, e d’alt V, segons la mesura de 
Ex 38,25  qui trespassaren en nombra de  XX anys e més, de DCIIIMªDL pesses. 26  
Lv 20,Tit  Yo són lo Senyor. 20,Tit Capítol  XX 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn dient: 
Lv 27,3 donarà lo preu: 3 Si serà mascla de  XX ayns fins als LX ayns, donarà L sicles  
Lv 27,5  ayns fins al XXè, lo mascla donarà  XX sicles; la fembra, X. 6 E de un mes  
Lv 27,25  que serà posada, lo sicla val  XX malles. 26 »Los primogènits que al  
Lv 27,5  XXX. 5 E dels V ayns fins al  XXè, lo mascla donarà XX sicles; la  
Ex 12,18  vespra, menyarets l’alís entrò a  XXI dia de aquell mes matex, a vespra. 19  
Ex 20,Tit  aquestes coses. 20,Tit Capítol  XXI 1 E perlà Déu totes les paraules  
Lv 21,Tit  lur sobre ells sia. 21,Tit Capítol  XXI 1 Dix de sert lo Senyor a Moysèn:  
Ex 21,Tit  la tua verguonya.” 21,Tit Capítol  XXII 1 »Aquests són los juýs que  
Lv 22,Tit  estades manades. 22,Tit Capítol  XXII 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn  
Ex 22,Tit bou mort sia seu. Ex 22,Tit Capítol  XXIII 1 E si algú enblerà ovella o bou e  
Lv 23,Tit  Yo sóm lo Senyor. 23,Tit Capítol  XXIII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn dient:  
Ex 23,Tit les-hets als cans. 23,Tit Capítol  XXIIII 1 »No sostendràs veu de  
Lv 24,Tit als fills de Ysrael. 24,Tit Capítol  XXIIII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn dient: 
Ex 32,28  de Moysèn, e ociéran en aquell dia  XXIIIM hòmens. 29 E dix Moysèn:  
Ex 24,Tit tu serà en escàndel. 24,Tit Capítol  XXV 1 E a Moysèn dix: –Puja a nostro  
Lv 25,Tit  lo Senyor a Moysèn. 25,Tit Capítol  XXV 1 E parlà nostre Senyor a Moysèn en lo 
Ex 25,Tit  XL dies e XL nits. 25,Tit Capítol  XXVI 1 E parlà nostro Senyor a Moysèn  
Lv 26,1  1 »Yo sóm lo Senyor [*]. Capítol  XXVI No fareu a vosaltres ýdoles ni  
Ex 26,Tit  mostrat en lo munt. 26,Tit Capítol  XXVII 1 »E en lo tebernacle feràs axí X  
Lv 27,Tit per la mà de Moysèn. 27,Tit Capítol  XXVII 1 E parlà lo Senyor a Moysèn dient:  
Ex 26,2 llongueza de la una cortina serà de  XXVIII colzes, e la empleza, de IIII  
Ex 27,Tit  seran de aram. 27,Tit Capítol  XXVIII 1 »E faràs altar de fust de setim,  
Ex 36,9  de les quals la un havia de llonch  XXVIII colzes e de ampla IIII colzes, e  
Ex 38,24 santuari [*] fo ofert en dons foren  XXVIIII quintàs e DCCXXX scicles a pes del 
Ex 28,Tit e a llurs successós. 28,Tit Capítol  XXVIIIIº 1 »E tu acoste’t ton frara Aron  
Ex 21,32  feride per ell, do a son senyor  XXX sicles de argent, e lo bou sia  
Ex 26,8  8 la una de les quals haurà  XXX colzes de llonch e IIII de ample, e de 
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Ex 29,Tit sament aprés d’ell. 29,Tit Capítol  XXX 1 »Aquesta és la cosa que faràs a  
Ex 36,15  15 e havia cascuna de lonch  XXX colzes, e IIII d’ampla, e totes axí  
Lv 27,4  del santuari; 4 e si és fembra,  XXX. 5 E dels V ayns fins al XXè, lo  
Lv 27,16  la sament serà estimat lo preu: si  XXX mesures de ordi serà sembrada la  
Ex 30,Tit  Senyor Déu d’ells. 30,Tit Capítol  XXXI 1 »E faràs a ell eltar per fer perfum 
Ex 31,Tit  dels seus pobles. 31,Tit Capítol  XXXII 1 E dix nostre Senyor a Moysèn: 2  
Ex 32,Tit  del dit de Déu. 32,Tit Capítol  XXXIII 1 E viu lo pobbla que massa sa  
Lv 12,4  la sanch de la sua purificació per  XXXIII dies, e no toch nenguna cosa santa  
Ex 33,Tit vadell que féu Aron. 33,Tit Capítol  XXXIIII 1 E parlà nostra Senyor a Moysèn  
Ex 34,Tit  tu no pots veura. 34,Tit Capítol  XXXV 1 E dix Déu a Moysèn: –Talla a tu IIs 
Ex 35,Tit  ell le’s cobria. 35,Tit Capítol  XXXVI 1 Ajustà Moysèn tota la companiya  
Ex 36,Tit  nova que atrobava. 36,Tit Capítol  XXXVII 1 E faheren Bestell e Holiap e tots 
Ex 37,Tit terra, éran de aram. 37,Tit Capítol  XXXVIII 1 E féu Betseleel la arque de fust 
Ex 38,Tit la obra de perfumar. 38,Tit Capítol  XXXVIIIIº 1 E féu altar de holocaust de  
Ex 1,5  cuxa de Jacob LXXV ànimes. E Josep  ya era en Agipta. 6 E morí Josep e tots  
Ex 1,19 bé con nós, e abans que nós vinguam  ya és fet per elles. 20 E féu Déu bé a les 
Ex 9,31  ço con l’ordi espiguave e lo li  ya metia fulles, 32 mas lo forment e la  
Ex 19,9  del poble, 9 dix a ell Déu:  –Ya are vendré a tu en una calige de nuu  
Ex 33,5  vegada puyaré ab tu e deliré a tu.  Ya ara depòs lo teu ornament per ço que  
Lv 18,21  o filla no donaràs que servesque a  ýdola de Maloch, ni potluyràs lo nom de  
Lv 20,2  si nengú darà da sa sament a le  ýdola de Maloch, de mort morrà; lo poble  
Lv 19,31  us declineu als encantadós ni dels  ýdolas res no enserqueu, que no siau  
Lv 20,6 ’s declinarà als encantadors e als  ydolatres e haurà fornicat ab ells, posaré 
Lv 19,4 vostre. 4 »No us vullau girar a les  ýdoles, ne déu de fozina no fareu a  
Lv 26,1  Capítol XXVI No fareu a vosaltres  ýdoles ni doladiç, ni títols redresareu,  
Lv 26,30  altes coses vostres, e les vostres  ýdoles trancaré; caureu entre les caygudes 
Lv 26,30  entre les caygudes de les vostres  ýdoles, e la mia ànima vos abominarà 31 en 
Lv 4,9  e la tela qui és prop de la  yllada, e del fetge, e totes coses, 10 axí 
Lv 3,15  qui és sobra aquells prop de la  yllade, e tot lo grex de dins, 16 pendrà  
Ex 34,13  mas destroviràs llurs ares e lurs  ymatges [*]. 14 »E no vulles adorar déus  
Ex 34,15  ab los lurs déus e adoraves les  ymatges de aquells, apellar-t’hia algú  
Ex 2,9  aquest infant e nodrex-lo’m, e  yo lloguar-te-n’he. E pres-lo la  
Ex 3,8 ·ls opremien en les lurs obres. 8 E  yo sé la lur dolor, e çó devallat per rahó 
Ex 3,11 11 E dix Moysèn al Senyor: –Qui són  yo, que vage a Farahó e que git los fills  
Ex 3,12  saré ab tu, e açò serà senyal que  yo’t tramet: com trauràs lo poble meu de  
Ex 3,13 13 E dix Moysèn al Senyor: –Vet que  yo vaig als fills de Yraell e diré a ells: 
Ex 3,19  al Senyor Déu nostra.” 19 Mas  yo sé que no llexarà a vós lo rey de  
Ex 3,20 na anets sinó per mà poderoza. 20 E  yo mostraré a ell la mia mà, e percudiré a 
Ex 3,21  ells, e aprés açò lexarà vós. 21 E  yo daré gràcia al poble aquest devant los  
Ex 4,10  Senyor, que no m’hi tremates, car  yo no sóm bell perler, e de aquests III  
Ex 4,10  bell perler, e de aquests III dies  yo no entendria ço que tu has perlat. E he 
Ex 4,11  lo veura al cech? ¿No hu he fet  yo açò? 12 Donchs, are vé e yo saré en la  
Ex 4,12  he fet yo açò? 12 Donchs, are vé e  yo saré en la tua bocha, e ensenyar-t’  
Ex 4,14 e dix: –Aron, ton frare [*], conech  yo que ell és bell parler. Aquest axirà a  
Ex 4,15  paraule en la bocha de aquell, e  yo saré en la tua bocha e en la sua, e  
Ex 4,21  e faràs aquells devant Farahó. E  yo endurahiré son cor per ço que no lex lo 
Ex 5,2  respòs: –Qui és ton Senyor que  yo hoja la tua veu e que lex lo poble? Yo  
Ex 5,23  has tramès mi? 23 Cor per ço com  yo sóm intrat a Farahó per ço que parlàs  
Ex 6,7  vostro Senyor, e sabrets bé que  yo són Senyor vostre e Déu vostra, qui  
Ex 6,8  a vós a le terra sobra la qual  yo llevé la mia mà per ço que donàs ella a 
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Ex 6,8  ella a Abram, Ysach e Jacob, e  yo daré aquella a vós a posayr. Yo sóm  
Ex 6,12  com ma oirà Farahó? Guorda con  yo són ab los no sircuncisos llavis. 13  
Ex 6,29  rey de Agipta, totes les coses que  yo parle a tu. 30 E dix Moysèn devant Déu: 
Ex 7,1 7,Tit  1 Dix Déu a Moysèn: –Vet que  yo t’he ordonat senyor sobra Farahó, e  
Ex 7,2  Tu perlaràs totes les paraules que  yo man a tu, e Aron ton frara parlarà a  
Ex 7,3 fills [*] axir de la terra sua. 3 E  yo endurayré lo seu cor, e muntiplicaré  
Ex 7,4 Agipte. 4 E no oirà a vós Farahó, e  yo daré plagua en Agipte, e treuré la mia  
Ex 7,5 per ço que sàpien los agepcians que  yo sóm Senyor, qui estendré la mia mà  
Ex 7,17  nostre Senyor: En açò entanes que  yo sóm Senyor. Vet que yo fir ab la verga  
Ex 7,17  entanes que yo sóm Senyor. Vet que  yo fir ab la verga qui és en la mia mà les 
Ex 8,2  2 E si no’l vol lexar, vet que  yo percudiré tots los térmens ab granotes, 
Ex 8,8  granotes de mi e de mon poble, e  yo llexaré anar lo seu poble per  
Ex 8,9 Moysèn a Farahó: –Tu ordones mi que  yo prech per tu e per tos serfs e per ton  
Ex 8,21  cor si no’l llexes anar, vet que  yo tramatré a tu e a tos serfs e a tos  
Ex 8,22 com ells seran. 22 En aquells dies,  yo faré maravelles en la terra de Guossen, 
Ex 8,22 mosques, per ço que tu conegues que  yo sóm Senyor enmig de la terra, 23 e  
Ex 9,15  a mi en tota la terra. 15 E ara  yo estendré la mia mà, e farré a tu e a  
Ex 9,16  de la terra. 16 E per amor de açò  yo t’he pozat, que mostra a tu ma  
Ex 9,18  e no vols aquell lexar? 18 Vet que  yo faré [*] en aquesta hora ploura  
Ex 9,27  are, e nostre Senyor és just, e  yo e mon poble som malvats. 28 Pregats  
Ex 9,29  romanguats. 29 E dix Moysèn: –Com  yo saré axit de la ciutat, estendré les  
Ex 9,30  que del Senyor és la terra. 30 Mas  yo conech que tu ne tos serfs no tembrets  
Ex 10,1  Déu a Moysèn: –Entra a Faraó, cor  yo he enduraït lo seu cor e de sos serfs  
Ex 10,1  seu cor e de sos serfs per ço que  yo face aquests senyals en ell, 2 e que tu 
Ex 10,2  en Agipte, e los meus senyals que  yo he fets en ells, sapiats que yo sóm lo  
Ex 10,2 que yo he fets en ells, sapiats que  yo sóm lo Senyor Déu vostra. 3 E entraren  
Ex 10,4  mi. 4 E si no ho vols fer, vet que  yo aduré [*] de terra llegosta en les tues 
Ex 10,10  Senyor. 10 [*] –[*] ab vós. ¿Com  yo llexaré anar vós e vostres infans? ¿Per 
Ex 12,13  serà a vós plaga per destrohir com  yo farré la terra de Agipte. 14 E vós  
Ex 13,15  de les bèsties. E per amor de açò  yo sacrifich a nostre Senyor tot lo mascle 
Ex 14,4  al desert los han clozos.” 4 E  yo endurahiré lo cor de Pharaó e de  
Ex 14,4  host, e sebran los agipcians que  yo sóm lo Senyor. E faheren-ho axí. 5 E  
Ex 14,17  per mig de la mar en sech. 17 E  yo endurahiré lo cor dels agipcians per ço 
Ex 15,2 a mi en salut. Aquest és mon Déu, e  yo glorificaré lo Déu de mon pare, e yo  
Ex 15,2  glorificaré lo Déu de mon pare, e  yo axalsaré ell. 3 Nostre Senyor és axí  
Ex 15,26  los seus manements e observes [*],  yo no aportaré sobre vós la maleza que mis 
Ex 16,4 fam? 4 E dix Déu a Moysèn: –Vet que  yo plouré a vós pa del cel, e axirà lo  
Ex 16,4 haurà mester aquell dia, per ço que  yo’ls asayg si algú yrà en ma ley o no. 5 
Ex 16,12  sedollats de pans, e sabrets que  yo són lo Senyor Déu vostre.” 13 E fon fet 
Ex 17,6 ab la qual farist lo flum e vé. 6 E  yo staré devant, aquí e demont la pedra de 
Ex 18,16  a ells [*], vénen a mi per ço que  yo jutge a ells, e fas-los a saber los  
Ex 19,24  al Senyor, per ço que per ventura  yo no’ls aucia. 25 E devallà Moysèn al  
Ex 20,5  soplicaràs ells ni’ls colràs, cor  yo sóm lo Senyor ton Déu, fort e gelós,  
Ex 20,24  lo qual serà memòria del meu nom;  yo vendré a tu e benayré a tu. 25 E si  
Ex 22,23  cor si’ls nouràs crideran a mi, e  yo oiré la clamor d’ells, 24 e serà  
Ex 22,27  què’s dorme; e si’s clamave a mi  yo oyria aquell, cor yo sóm misericordiós. 
Ex 22,27  clamave a mi yo oyria aquell, cor  yo sóm misericordiós. 28 »No diràs mal de  
Ex 23,7  lo sant e lo just no auciuràs, cor  yo sóm contrari dels malvats. 8 No pendràs 
Ex 23,20  ab la let de sa mara. 20 »Vet que  yo tremet lo meu àngel que vage ab tu e  
Ex 23,22 de aquell e faràs ço que he perlat,  yo saré anemich de tos anemichs, e  
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Ex 23,23 cananeu e aveu e gebuseu, als quals  yo contrestaré. 24 No adoraràs los déus de 
Ex 23,25  al Senyor, Déu vostre, per ço que  yo benaesca tos pans e tes aygües, e que  
Ex 25,9  tota senblance del tabernacle que  yo mostraré a tu e de tots los vaxells,  
Ex 25,16  en la arque lo testament que  yo daré a tu. 17 »E faràs una clauste de  
Ex 25,21 En la qual posaràs lo testament que  yo daré a tu ab la claustra, 22 e aquí’t  
Ex 25,22  del testament, totes les coses que  yo manaré a tu e als fills de Ysrael. 23  
Ex 28,3  a tos [*] savis de cor, los quals  yo he umplit de spirit de saviesa, que  
Ex 29,42  Senyor, on ara saps lo loch on  yo parlaré a tu. 43 E aquí manaré los  
Ex 29,46 e seré Déu d’ells, 46 e sabran que  yo só lo Senyor Déu d’ells, qui aduguí a  
Ex 31,2  nostre Senyor a Moysèn: 2 –Vet que  yo apella per nom Beselxel, lo fill de  
Ex 31,6  ço que fessen totes les coses que  yo he manades a tu: 7 lo tebernacla de  
Ex 31,11  santuari. Totes aquestes coses que  yo mane a tu faran. 12 E parlà nostra  
Ex 31,13 generacions, per ço que sapiats que  yo sóm Senyor qui santifich a vós. 14 [*]  
Ex 32,18 ne veu de resposta de flaquesa, mas  yo veig que veu és de hòmens cantants. 19  
Ex 32,24  què li és sdevengut.” 24 Als quals  yo dix: “¿Qui és de vosaltres qui hage  
Ex 32,24  or e aduguéran-lo a mi, e  yo gití aquell en lo foch, e axí’n aquest 
Ex 32,33  nostre Senyor: –Qui peccarà a mi,  yo’l rrauré de mon llibra. 34 Tu emperò  
Ex 32,34  que lo meu àngel irà devant tu, e  yo en lo dia de mon revidar vesitaré  
Ex 33,12  a nostre Senyor: –Tu manes que  yo amèn aquest pobla, e no fas a saber a  
Ex 33,13  gràcia devant tu. 13 Donchs, si  yo trop are gràcia devant tu, mostra a mi  
Ex 33,13  mostra a mi la tua faç per ço que  yo sàpia tu e trop gràcia devant tos ulls; 
Ex 33,16  [*], 16 cor ¿con poríam nós saber,  yo ne ton pobla, que haguéssem trobada  
Ex 33,19  nom de nostre Senyor devant tu, e  yo hauré mercè de qui volré, e faré  
Ex 33,22  22 e com passarà la mia glòria,  yo posaré tu en lo forat de la pedra, e  
Ex 34,9 terra e adorà, 9 e dix: –Senyor, si  yo trop gràcia devant tu, prec-ta que  
Ex 34,10  –Yo faré fermament, e devant tots  yo faré senyals que null temps no fóran  
Ex 34,11  tot ço que vuy he manat a tu, e  yo mateix gitaré devant la tua faç los  
Ex 34,24  Senyor Déu de Ysrael. 24 Com  yo gitaré les gens devant tu e axamplaré  
Lv 11,44  perquè no siats inmundes, 44 car  yo sóm lo Senyor Déu vostro. Siats sants,  
Lv 11,44 Senyor Déu vostro. Siats sants, cor  yo sóm sant. No ensutzets les vostres  
Lv 11,45  que’s moven en terra, 45 car  yo sóm lo Senyor qui aduguí a vós de terra 
Lv 11,45  a vós en Senyor. Sants serets, cor  yo sóm sant. 46 »Aquesta és la lley dels  
Lv 14,34  en terra de Canahan, la qual  yo daré a vós en posació, e deré plaga de  
Lv 16,2  la arqua, per ço que no muyra, cor  yo aparaguí sobre la cuberta e açò se féu  
Lv 17,10  entre vosaltres, si menyarà sanch,  yo fermaré la mia faç contra la ànima de  
Lv 17,11  ànima de la carn en la sanch és, e  yo doné aquella a vós sobre l’altar meu a 
Lv 18,3  de la regió de Canahan, a le qual  yo dech metra a vosaltres, no obrereu, ne  
Lv 18,25  la terra és ensutzade, de la qual  yo los lurs peccats vesitaré, que vomita  
Lv 19,2  e diràs a ells: »Sants siau, car  yo sant só, Senyor Déu vostre: 3 »Cadescú  
Lv 20,3  lo deguollerà o allepidarà, 3 e  yo posaré la mia cara contre aquell e  
Lv 20,7 »Santificau-vos e siau sants, car  yo sóm lo Senyor Déu vostre. 8 »E guordau  
Lv 20,23  custumes de les nacions les quals  yo deig foragitar devant vosaltres, car  
Lv 20,26  26 »Sereu sants a mi, car  yo sóm sant. Yo sóm lo Senyor, e he-us  
Lv 21,8  prasenta. Sia, donchs, sant, que  yo sant só [*] qui santifique a vosaltres. 
Lv 21,15  ab vulguar de la sua gent, car  yo sóm lo Senyor qui santifique a ell. 16  
Lv 23,10  sareu intrats en la terra la qual  yo us donaré e haureu saguades les messes, 
Lv 24,22  son proïsma qui haurà peccat, car  yo sóm lo Senyor Déu vostre. 23 E perlà  
Lv 25,2  intrats serets en la terra la qual  yo donaré a vosaltres, fareu los disaptes  
Lv 25,17 proïsmes, e tema cascú son Déu, car  yo sóm lo Senyor Déu vostre. 18 »Feu los  
Lv 25,38  de fruyts no rasebràs, 38 car  yo sóm lo Senyor Déu vostre qui us he  
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Lv 25,42  sos pares, 42 car mos esclaus són,  yo’ls he tret de la terra de Agipta, no  
Lv 26,1  terra perquè adoreu aquella, car  yo sóm lo Senyor Déu vostre. 2 Guordau mos 
Lv 26,16  mi, e anullareu lo meu pacta, 16  yo de sert aquestes coses faré a  
Lv 26,24 caminareu per lo contrari ab mi, 24  yo de sert caminaré ab vosaltres per lo  
Lv 26,28  ohirets e caminareu contra mi, 28  yo iré ab furor contrària envers vosaltres 
Lv 26,41  per lo contrari a mi. 41 Caminaré  yo donchs contra ells e amanaré a ells en  
Lv 26,44  trenquat lo meu pacte ab ells, car  yo sóm lo Senyor Déu de ells, 45 e  
Ex 3,3  e no cremava. 3 E dix Moysèn:  «Yo iré e veuré aquesta gran visió, per  
Ex 3,6  què astàs terra santa és. 6 E dix:  –Yo sóm lo Déu de tos pares, Déu de Abram  
Ex 3,7  Déu. 7 Al qual dix lo Senyor:  –Yo viu la aflicció del meu pobla en  
Ex 3,12  de Egipta? 12 E dix-li Déu:  –Yo saré ab tu, e açò serà senyal que yo  
Ex 3,14  diré a ells? 14 Dix Déu a Moysèn:  –Yo són qui són. E dix: –Axí diràs a ells  
Ex 5,2 hoja la tua veu e que lex lo poble?  Yo no conech nostro Senyor, ni Yraell no  
Ex 6,2 parlà nostro Senyor a Moysèn dient:  –Yo sóm lo Senyor 3 qui aparaguí a Abram e 
Ex 6,5  qual foren peragrins e estranys. 5  Yo he oÿts los gemegaments dels fills de  
Ex 6,6  de açò dich als ffills de Yraell:  “Yo són lo Senyor qui trauré vós del  
Ex 6,8  e yo daré aquella a vós a posayr.  Yo sóm Senyor.” 9 E contà Moysèn totes les 
Ex 6,29  VII 29 E parlà Déu a Moysèn dient:  –Yo sóm lo Senyor. Parle a Farahó, rey de  
Ex 6,30  a tu. 30 E dix Moysèn devant Déu:  –Yo són en llavis no sircuncizos. ¿Com ma  
Ex 8,10  ço que’t plàcia. E ell li dix:  –Yo faré segons la tua peraula per ço que  
Ex 8,28  ha manat a nós. 28 E dix Farahó:  –Yo llexaré vós per ço que sacrificats al  
Ex 8,29  e pregats per mi. 29 E dix Moysèn:  –Yo axiré devant tu, e adoraré nostre  
Ex 9,27 apellà Moysèn e Aron, e dix a ells:  –Yo he peccat are, e nostre Senyor és  
Ex 10,16  apellà Moysèn e Aron e dix a ells:  –Yo he peccat a nostre Senyor Déu vostre e 
Ex 12,12  tots los déus de Agipte faré juý.  Yo sóm Senyor. 13 E vasaré la sanch a vós  
Ex 15,9 enmig de la mar. 9 L’anemich dix:  «Yo’ls persaguiré e’ls pendré e’ls  
Ex 15,9  e la mia ànima serà enriquehida.  Yo trauré lo meu coltell e la mia mà los  
Ex 15,26  vós la maleza que mis en Agipte.  Yo sóm lo Senyor salvador teu. 27 E  
Ex 16,12  11 E perlà Déu a Moysèn e dix: 12  –Yo he oït lo mermurament dels fills de  
Ex 17,14  -lo en les orelles de Josuè.  Yo deliré la memòria de Amalech sots lo  
Ex 18,6  de Déu, 6 e tramès a dir a Moysèn:  –Yo, Jetró, vench a tu ab la muller tua e  
Ex 20,2  les paraules aquestes e dix: 2  –Yo són lo Senyor Déu teu qui’t traguí de 
Ex 21,5 ab son vestit. 5 E si dirà lo serf:  “Yo am nostre senyor e ma muller e mos  
Ex 29,46  per ço que estigués entre ells.  Yo só lo Senyor Déu d’ells. 30,Tit  
Ex 32,9  vegada dix nostro Senyor a Moysèn:  –Yo veig que aquest pobla és de dura  
Ex 32,13  quals jurest per tu mateix dient:  “Yo muntiplicaré la vostra sament axí com  
Ex 32,30  –Vosaltres peccàs de gran peccat.  Yo puyaré a nostra Senyor e veuré per  
Ex 33,17  17 E dix nostre Senyor a Moysèn:  –Yo faré la peraula que tu has perlada,  
Ex 33,19  glòria. 19 Respòs nostre Senyor:  –Yo mostraré tot bé a tu, e apellaré lo  
Ex 34,10  -nos. 10 E respòs nostra Senyor:  –Yo faré fermament, e devant tots yo faré  
Lv 10,3  és açò que parlà nostre Senyor:  Yo seré santificat en aquells qui s’  
Lv 18,2  als fills de Ysrael. Diràs a ells:  »Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 3 Segons  
Lv 18,4  guordareu, e per aquells ireu.  Yo sóm Senyor, Déu vostra. 5 »Guordau les  
Lv 18,5  que faent l’hom viurà en elles.  Yo sóm lo Senyor. 6 »Nengun a la proïsma  
Lv 18,6  perquè amostra la llegeza de ella.  Yo sóm lo Senyor. 7 »La llegeza de ton  
Lv 18,21  ni potluyràs lo nom de ton Déu.  Yo sóm lo Senyor. 22 »Ab mascla no’t  
Lv 18,30  en nenguna de aquelles coses.  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 19,Tit  
Lv 19,3  tema. »Los meus disaptes guordau.  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 4 »No us  
Lv 19,4 déu de fozina no fareu a vosaltres.  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 5 »Si  
Lv 19,10  als palegrins los llexaràs cullir.  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 11 »No fareu  
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Lv 19,14  mas tembràs lo Déu teu.  Yo sóm lo Senyor. 15 »No faràs ço que  
Lv 19,16  contra la sanch de ton proïsma.  Yo sóm lo Senyor. 17 »Ne hauràs en oy a  
Lv 19,18  lo teu amich axí com a tu matex.  Yo sóm lo Senyor. 19 »Les mies lleys  
Lv 19,25  los poms e fruyts que aporten.  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 26 »No  
Lv 19,28  escorxadures no fareu a vosaltres.  Yo són lo Senyor. 29 »No abandons la tua  
Lv 19,30  observau e temeu lo meu santuari.  Yo sóm lo Senyor. 31 »No us declineu als  
Lv 19,31 no enserqueu, que no siau poŀluats.  Yo són lo Senyor Déu vostre. 32 »Devant lo 
Lv 19,32  del prom e tem lo Senyor Déu teu.  Yo sóm lo Senyor. 33 »Si habitarà  
Lv 19,34  vosaltres en la terra de Agipta.  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 35 »No vullau 
Lv 19,36  [*] mesura. 36 [*] agual [*].  Yo sóm lo Senyor Déu vostre qui us he  
Lv 19,37  tots los juýs, e feu tots aquells.  Yo són lo Senyor. 20,Tit Capítol XX 1 E  
Lv 20,8  mos manaments e feu aquells.  Yo sóm lo Senyor qui santifique a  
Lv 20,24  terre corrent de llet e de mel.  Yo sóm lo Senyor Déu vostra, qui he  
Lv 20,26 »Sereu sants a mi, car yo sóm sant.  Yo sóm lo Senyor, e he-us saparats dels  
Lv 21,12  oli sant del seu Déu sobre ell és.  Yo sóm lo Senyor. 13 »Lo sacerdot prenga  
Lv 21,23  e ensutzar no deu lo santuari meu.  Yo sóm lo Senyor qui santifich a ells. 24  
Lv 22,2  a mi que ells presenten.  Yo són lo Senyor. 3 »Digues a ells e  
Lv 22,3  perirà devant lo Senyor.  Yo sóm lo Senyor. 4 »Homa de la sament de  
Lv 22,8  no mengerà ni’s poŀluyrà en ells.  Yo sóm lo Senyor. 9 »Guordaran los meus  
Lv 22,9 lo santuari com l’hauran ensutzat.  Yo sóm lo Senyor qui santifique a  
Lv 22,16  com coses santificades mengeran.  Yo sóm lo Senyor qui santifich a ells. 17  
Lv 22,30  cosa en lo matí del dia vinent.  Yo són lo Senyor. 31 »Guordau mos  
Lv 22,31  mos manaments e feu aquells.  Yo sóm lo Senyor. 32 No ensutzeu lo sant  
Lv 22,32  enmig dels fills de Ysrael.  Yo sóm lo Senyor qui santifique a  
Lv 22,33  perquè fos a vosaltres en Déu.  Yo sóm lo Senyor. 23,Tit Capítol XXIII 1 E 
Lv 23,22  e palagrins les llexareu aquelles.  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 23 E parlà lo 
Lv 23,43  los traguí de la terra de Agipta.  Yo sóm lo Senyor Déu vostre. 44 E perlà  
Lv 26,1  de la tera de Agipta. 26,Tit  1  »Yo sóm lo Senyor [*]. Capítol XXVI No  
Lv 26,13  e vosaltres sereu poble meu. 13  Yo sóm lo Senyor Déu vostre, qui us he  
Lv 26,45 de les gens perquè fos Déu de ells.  Yo sóm lo Senyor Déu. Aquests són los  
Ex 35,24  tintes de vermells [*], 24 ne  yoyes d’or ni d’argent ni de aram, tot  
Ex 15,7  meus. Tu trematist la tua  yra, la qual devorà ells axí com a palla, 
Ex 16,4  per ço que yo’ls asayg si algú  yrà en ma ley o no. 5 E en lo dia VI  
Ex 10,2 contes en les orelles dels fills de  Yrael. E de totes aquelles coses que són  
Ex 18,1  fet nostre Senyor a Moysèn e a  Yrael poble seu, axí com Déu los havia  
Lv 9,1 sos fills e tots los mejors nats de  Yrael, e dix Aron: 2 –Prin un vadell fill  
Lv 10,6 vostres frares e totes les cases de  Yrael ploraran sobre lo cremament que  
Ex 1,1  Aquests són los noms dels fills de  Yraell qui venguéran en Agipta ab Jacob,  
Ex 1,7  de aquells. 7 E los fills de  Yraell fructificaren e cresquéran e  
Ex 1,9  a son pobla: –Veus que lo pobla de  Yraell és ab nós, e és molt fort. 10  
Ex 1,13  hagueren en oy los fills de  Yraell, e opromien-los e escarnien-los 
Ex 2,23  Egipta. E sospiraren los fills de  Yraell per raó del treball que havien en  
Ex 2,25 raguordà nostro Senyor los fills de  Yraell e desliurà’ls. 3,Tit Capítol III 1 
Ex 3,9  9 cor la clamor dels fills de  Yraell és venguda a mi, e encare la  
Ex 3,10  e treuràs lo meu poble, fills de  Yraell, de Agipta. 11 E dix Moysèn al  
Ex 3,11  a Farahó e que git los fills de  Yraell de Egipta? 12 E dix-li Déu: –Yo  
Ex 3,13  –Vet que yo vaig als fills de  Yraell e diré a ells: “Lo Déu de vostres  
Ex 3,14  E dix: –Axí diràs a ells fills de  Yraell: “Qui és ma tremat a vós”. 15 E dix 
Ex 3,15  a Moysèn: –Açò diràs als fills de  Yraell: “Lo Senyor Déu de vostres pares ma 
Ex 3,16  16 Vé e ajusta los vells de  Yraell e digues a ells: “Lo Déu de vostres 
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Ex 3,18  veu, e entraràs tu e los vells de  Yraell al rey da Egipta, e diràs a ell:  
Ex 4,29  e ajustaren tots los vells de  Yraell. 30 E dix-los Aron totes les  
Ex 4,31  Senyor havia visitats los fills de  Yraell e que havia guordade la lur  
Ex 5,1 -li: –Açò diu nostre Senyor Déu de  Yraell: “Lexa anar lo meu poble de Yraell  
Ex 5,1  Yraell: “Lexa anar lo meu poble de  Yraell per ço que sacrifícan mi en lo  
Ex 5,2  Yo no conech nostro Senyor, ni  Yraell no lexaré. 3 E digueren ells: –Lo  
Ex 5,3  3 E digueren ells: –Lo Déu de  Yraell apellà nós per ço que anem la via  
Ex 5,14  la palla! 14 E foren, los fills de  Yraell que no podían acabar la obra,  
Ex 5,15  15 E venguéran aquells qui éran de  Yraell sobraposats sobra la obra dels  
Ex 5,15  sobra la obra dels fills de  Yraell, e cridaren a Farahó dient: –Per  
Ex 6,5  oÿts los gemegaments dels fills de  Yraell, los quals los egipcians opremen, e 
Ex 6,6  per amor de açò dich als ffills de  Yraell: “Yo són lo Senyor qui trauré vós  
Ex 6,9  les peraules aquestes als fills de  Yraell, los quals no oïren ell per rahó  
Ex 6,11  que jequesqua axir los fills de  Yraell de la terra sua. 12 E respòs Moysèn 
Ex 6,12  Senyor: –Vet que los fills de  Yraell no’m volen oir; e donchs, com ma  
Ex 6,13  Aron, e donà manement als fills de  Yraell e a Faraó, rey de Agipta, per ço  
Ex 6,13  per ço que traguessen los fills de  Yraell de Agipta. 14 E aquests són los  
Ex 6,14 sues. Ffills de Rubèn, mayor nat de  Yraell, foren: Enoch, e Ffallí e Esrom  
Ex 6,26  Déu que traguessen los fills de  Yraell de la terra de Agipta sobre lurs  
Ex 6,27  de Agipta per traure los fills de  Yraell de Agipta, e aquest és Moysès e  
Ex 7,4  mia host e lo meu poble, fills de  Yraell, de terra de Agipte ab grans juýs,  
Ex 4,14  trametas altre. 14 E nostre Senyor  yrasch-se ab Moysèn e dix: –Aron, ton  
Ex 16,20  -ho vèrmens e pudent; e fo  yrat contra ells Moysèn. 21 E collien-ne 
Ex 2,7  la germana a la filla de Farahó:  –Yré e cridaré a tu una fembra de les  
Ex 2,24  la covinence que féu ab Abram e ab  Ysach e ab Jacob, 25 e raguordà nostro  
Ex 3,6 tos pares, Déu de Abram e lo Déu de  Ysach e lo Déu de Jacob. E cobrí Moysèn sa 
Ex 3,15  ma tremat a vós, Déu de Abram e de  Ysach e de Jacob, dient: Aquest és a mi  
Ex 3,16  a mi, lo Déu de Abram, lo Déu de  Ysach, lo Déu de Jacob ma tremat a vós  
Ex 4,5  aparech Déu de tos pares, Abram,  Ysach e Jacob. 6 E dix-li altre vegade  
Ex 6,3  lo Senyor 3 qui aparaguí a Abram e  Ysach e Jacob en Déu totpoderós, e en lo  
Ex 6,8  mà per ço que donàs ella a Abram,  Ysach e Jacob, e yo daré aquella a vós a  
Ex 32,13  pobla. 13 Ramembre’t de Abram, de  Ysach e da Jacob, tos servidors, los quals 
Ex 33,1  en la terra que juré a Abram,  Ysach e Jacob, dient: “A le tua sament  
Ex 1,3  2 Rubem, Simeon, Lleví, Judàs, 3  Ysachar, Zabulun, Benihamín, 4 Dan,  
Ex 6,21  CXXXVII anys. 21 E los fills de  Ysaquar foren: Coré e Neb e Sacrí. 22 E  
Ex 9,4  maravelles entre les possecions de  Ysrael e les possecions dels agipcians,  
Ex 9,4  d’ellò que pertenyia als fills de  Ysrael. 5 E ordonà nostre Senyor lo temps  
Ex 9,6  e dels animals dels fills de  Ysrael no’n parí nengú. 7 E tremès Farahó 
Ex 9,7  bestiar que posseÿen los fills de  Ysrael, e diguéran-li que no. E agreuyà  
Ex 9,26  de Gessen, on éran los fills de  Ysrael, no’n caech gens. 27 E tremès  
Ex 10,20  e no’n llexà anar los fills de  Ysrael. 21 E dix nostre Senyor a Moysèn:  
Ex 10,23  lochs hon habitaven los fills de  Ysrael era lum. 24 E Farahó apellà Moysèn  
Ex 11,7  aprés; 7 e de tots los fills de  Ysrael no morrà un ca, de l’home entrò a  
Ex 11,7  entre los agipcians e los fills de  Ysrael.” 8 –E devallen tots aquests serfs  
Ex 11,10  que no llexà axir lo poble de  Ysrael de tota la sua terra. 12,Tit  
Ex 12,3  terra e coŀlació dels fills de  Ysrael, e diets a ells: “Lo Xè dia de  
Ex 12,6  de tota la multitut dels fills de  Ysrael en lo vespra. 7 E pendran de la  
Ex 12,15  e aquella ànima serà paride de  Ysrael qui menyarà llevat, del primer dia  
Ex 12,19  ànima de aquell de la coŀlació de  Ysrael, axí dels estranys com dels nadius  
Ex 12,21  E apellà Moysèn tots los vells de  Ysrael e dix a ells: –Anats e prenñewts  
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Ex 12,27 passà sobre les cases dels fills de  Ysrael en Agipte, farint los agipcians e  
Ex 12,28  e adorà. 28 E axiren los fills de  Ysrael, [*] axí com havia manat Déu a  
Ex 12,31 entre mon poble, vós e los fills de  Ysrael, e anats e sacrificats a vostre  
Ex 12,35  muscles. 35 E faeren los fills de  Ysrael axí com manà a ells Moysèn, cor  
Ex 12,37  37 E moguéran-ce los fills de  Ysrael de Rammasès en Sechor, DCMª hòmens, 
Ex 12,40  40 Le estade que’ls fills de  Ysrael faeren en Agipta fou CCCCXXX anys,  
Ex 12,42  tots los hòmens dels fills de  Ysrael en les lurs generacions. 43 E dix  
Ex 12,47  47 »Tota la coŀlació dels fills de  Ysrael faheren açò, 48 e si algú palagrí  
Ex 12,50 entre vós. 50 E faeren los fills de  Ysrael axí com havia manat Déu a Moysèn e  
Ex 12,51  amenà nostro Senyor los fills de  Ysrael de terra de Agipte per les sues  
Ex 13,2 nat qui obre vullva en los fills de  Ysrael, axí dels hòmens com de les  
Ex 13,18 Roya. E armats puyaren los fills de  Ysrael de la terra de Agipte. 19 E pres  
Ex 13,19 per ço com ell conjurà los fills de  Ysrael dient: «Com Déu vesitarà vós,  
Ex 14,2 Moysèn dient: 2 –Parle als fills de  Ysrael que’s ratornen e que’s meten per  
Ex 14,3  Farahó perlarà sobre los fills de  Ysrael: “Cor ells són torbats en la terra, 
Ex 14,5  fet? Per què llexàrem lo poble de  Ysrael que no servesque a nós? 6 E mès-  
Ex 14,8  de Agipte, e persaguí los fills de  Ysrael; e aquells éran axits ab mà alte. 9 
Ex 14,10  Ffarahó, llevaren los fills de  Ysrael los ulls e veren los agipcians  
Ex 14,15 ’t clames a mi? Parle als fills de  Ysrael que’s moguen, 16 e tu lleva la tua 
Ex 14,16  per ço que íntran los fills de  Ysrael e que passen per mig de la mar en  
Ex 14,19  de Déu qui guihave le posade de  Ysrael, e anà detràs ells, ab ells  
Ex 14,20 stech entre la posade dels fills de  Ysrael e los agipcians; escuradat era la  
Ex 14,22  22 e intraren los fills de  Ysrael per mig de la mar en sech, e era la 
Ex 14,25  los agipcians: –Fogiam devant  Ysrael, cor Déu se combat per ells contre  
Ex 14,29  ells entrò a I. 29 E los fills de  Ysrael paseren [*] en sech, e les aygües  
Ex 14,30  nostre Senyor en aquell dia  Ysrael de la mà dels egepcians, 31 e  
Ex 14,31  de la mar. E vaeren los fills de  Ysrael que ab gran mà los havia Déu  
Ex 15,1 Adonchs cantà Moysèn e los fills de  Ysrael aquest cant a nostre Senyor, e  
Ex 15,19  aygües de la mar, e los fills de  Ysrael anaren per sech enmig de la mar. 20 
Ex 15,22  pertir Moysèn e Aron los fills de  Ysrael de la Mar Roja, e intraren-se’n  
Ex 16,1  tota la multidut dels fills de  Ysrael en lo desert de Sin, al qual és  
Ex 16,2  tota la congragació dels fills de  Ysrael contre Moysèn e contre Aron en lo  
Ex 16,3  3 e diguéran a ells los fills de  Ysrael: –Més amàrem esser morts per la mà  
Ex 16,6  Moysèn e Aron a tots los fills de  Ysrael: –Al vespra sabrets que nostre  
Ex 16,9  universa congregació dels fills de  Ysrael: “Puyats devant lo Senyor, cor ell  
Ex 16,10  a tot lo ajustament dels fills de  Ysrael, reguordaren en lo desert, e veus  
Ex 16,12 he oït lo mermurament dels fills de  Ysrael. Parle a ells e digues-los: “Al  
Ex 16,15  15 E com ho veren los fills de  Ysrael, digueren tots ensemps: «Man hu?»,  
Ex 16,17  17 E faheren-ho axí los fills de  Ysrael. Culliren-ne alguns més e altres  
Ex 16,31 VIIè. 30 [*] 31 E apellà la case de  Ysrael lo nom de aquell magne, per ço com  
Ex 16,35  en lo tebernacle. 35 Los fills de  Ysrael menyaren la magne per XL anys entrò 
Ex 17,1 -se tota la multitud dels fills de  Ysrael [*] desert de Sín per les sues  
Ex 17,5  lo poble, e prin dels vells de  Ysrael, e aporte en te mà te verga ab la  
Ex 17,6 -ho axí Moysèn devant los vells de  Ysrael, 7 e per ço con tentaren Déu dient: 
Ex 17,7  e baralle sobre los fills de  Ysrael». 8 E adonchs vench Amalech per  
Ex 17,8  Amalech per combatra los fills de  Ysrael en Rabhidim. 9 E dix Moysèn a  
Ex 18,8 Farahó e dels agipcians per amor de  Ysrael, e tot lo treball que era  
Ex 18,9  tots los béns que Déu havia fets a  Ysrael, e com los havia desliurats de la  
Ex 18,12  E vench Aron e tots los vells de  Ysrael per ço que menyasen pa ab ell  
Ex 18,25 alegí barons [*] de tot lo poble de  Ysrael, e estebblí-los prínceps del  
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Ex 19,1 1 E en lo mes terç de l’aximent de  Ysrael de terra de Agipte, en lo dia  
Ex 19,2  e posades en aquell loch, e aquí  Ysrael fiquà ses tendes devers la regió  
Ex 19,3  e anunciaràs açò a le case de  Ysrael: 4 “Vós mateix havets vist ço que  
Ex 19,6  paraules que perlaràs als fills de  Ysrael. 7 E vench Moysèn e apellà los  
Ex 20,22  a Moysèn: –Açò diràs als fills de  Ysrael: “Vós oïts que del cel he perlat ab 
Ex 21,1  juýs que proposaràs als fills de  Ysrael: 2 »Si conpreràs serf hebreu, VI  
Ex 24,1 e Aron, Nadab e Abiú e LXX vells de  Ysrael, e adoraràs de lluyn. 2 E solament  
Ex 24,4 munt, e XII títols per XII trips de  Ysrael. 5 E envià per jóvens dels fills de 
Ex 24,5  5 E envià per jóvens dels fills de  Ysrael, e ofariren holocausts e  
Ex 24,9 e Nedap e Nebiú e LXX dels vells de  Ysrael, 10 e veren lo Senyor de Ysrael, e  
Ex 24,10  de Ysrael, 10 e veren lo Senyor de  Ysrael, e sots lo peu de aquell quax obra  
Ex 24,11  de luyn estegueren dels fills de  Ysrael. E veren nostro Senyor, e menyaren  
Ex 24,12  ço que’ls ensenyas als fills de  Ysrael. 13 E llevaren-ce Moysèn e Josuè, 
Ex 24,17  part del munt, devant los fills de  Ysrael. 18 E entrà Moysèn enmig de la nuu  
Ex 25,2 Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  Ysrael que aporten a mi les promícies de  
Ex 25,22  que yo manaré a tu e als fills de  Ysrael. 23 »E faràs taule de fust de  
Ex 27,20 d’aram. 20 »E tu mane als fills de  Ysrael que aporten a tu oli de arbres de  
Ex 27,21 perdurable coltivament als fills de  Ysrael e a llurs successós. 28,Tit Capítol 
Ex 28,1  sos fills, d’enmig dels fills de  Ysrael, per esser sacerdots e que  
Ex 28,9  en elles los noms dels fills de  Ysrael, 10 VI noms en la una pedra e VI en 
Ex 28,11  les pedres los noms dels fills de  Ysrael, e aquestes pedras encastaràs en  
Ex 28,12  pedras de ramenbransa als fills de  Ysrael; e portarà Aron los noms d’equells 
Ex 28,29 portarà Aron los noms dels fills de  Ysrael en lo hossen del juý sobra son pits 
Ex 28,30 portarà Aron los juýs dels fills de  Ysrael en lo seu pits devant nostra Senyor 
Ex 28,38  e santificarà los fills de  Ysrael en tots sos dons e’n totes ses  
Ex 29,28  en dret de setgla als fills de  Ysrael, cor promícies són e comensaments  
Ex 29,43 a tu. 43 E aquí manaré los fills de  Ysrael e santificarà altar en ma glòria.  
Ex 29,45  45 E habitaré enmig dells fills de  Ysrael e seré Déu d’ells, 46 e sabran que 
Ex 30,12  llevaràs la suma dels fills de  Ysrael entorn lur nombra, daran cascú preu 
Ex 30,16  dels perdonaments dels fills de  Ysrael lliuraràs en ús del tabernacla del  
Ex 30,31  a mi. 31 »E diràs als fills de  Ysrael: “Aquest oli de untament sarà sant  
Ex 31,13  e dix-li: 13 –Parla als fills de  Ysrael e digues a ells: “Guordats-vos  
Ex 31,16  de mort. 16 Guorden los fills de  Ysrael lo disapte e colguen aquell en lurs 
Ex 31,17  17 entra mi e los fills de  Ysrael, e senyal enpertostemps, cor en VI  
Ex 32,4  –Aquests són los teus déus, de  Ysrael, qui’t traguéran de terra de  
Ex 32,8 dit: “Aquests són los déus teus, de  Ysrael, qui t’han tret de terra de  
Ex 32,20  les aygües a beura als fills de  Ysrael. 21 E dix a Aron: –Què ha fet a tu  
Ex 32,27  dix: –Açò diu nostre Senyor Déu de  Ysrael: “L’homa posa coltell a son llats, 
Ex 33,5  a Moysèn: –Parla als fills de  Ysrael. Digues-los que lo pobla és de  
Ex 33,6 face a tu. 6 E posaren los fills de  Ysrael lur ornament en lo mont de Horep. 7 
Ex 34,23 lo Senyor totpoderós, Senyor Déu de  Ysrael. 24 Com yo gitaré les gens devant  
Ex 34,27  tallaré fermament ab tu e ab  Ysrael. 28 E estech aquí ab nostre Senyor  
Ex 34,30  E com lo véran Aron e los fills de  Ysrael ab la cara axí resplandent, taméran 
Ex 34,32  a ell atressí tots los fills de  Ysrael, als quals manà tot ço que havia  
Ex 34,34  e puys perlava ab los fills de  Ysrael totes les coses que a ell éran  
Ex 35,1  tota la companiya dels fills de  Ysrael e dix a ells: –Aquestes són les  
Ex 35,4  a tota la coŀlació dels fills de  Ysrael: –Aqueste és la peraula que mane  
Ex 35,20  axí tota la multitut dels fills de  Ysrael devant Moysès, 21 e ofariren de  
Ex 35,29  mà de Moysèn, e tots los fills de  Ysrael volentarosos deÿcaren al Senyor. 30 
Ex 35,30  30 E dix Moysèn als fills de  Ysrael: –Veus que nostre Senyor ha apellat 
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Ex 36,3  los universos dons dels fills de  Ysrael. E com la obra sa comensàs de fer,  
Ex 39,6  [*] los noms dels fills de  Ysrael, 7 e posà aquelles en los llats  
Ex 39,7 ephot per remenbranse dels fills de  Ysrael, axí con manà nostre Senyor a  
Ex 39,14 éran escrits los noms dels fills de  Ysrael [*], cascú per son nom. 15 E feren  
Ex 39,31  testimoni, e faéran los fills de  Ysrael tot ço que havia manat nostre  
Ex 40,34  movien-sa los fills de  Ysrael en llurs mogudes; 35 e si penyava  
Ex 40,36  lo cobria foch, vahent lo pobla de  Ysrael per totes llurs mugudes. Expl Ací  
Lv 1,2  e dix: 2 –Parla als fills de  Ysrael e digues a ells: »Homa qui oferrà  
Lv 4,2 Moysèn e dix: 2 –Parla als fills de  Ysrael: »Ànima com peccarà per ignorància  
Lv 4,13 [*]. 13 »Cor si tota la coŀlació de  Ysrael sa ignorave per ignorància faent ço 
Lv 4,15 tabernacla, 15 e posen los vells de  Ysrael les mans sobre lo cap de aquell  
Lv 7,10  menys de rres, [*] los fills de  Ysrael sia depertit per agual mesura. 11  
Lv 7,23  dient: 23 –Parla als fills de  Ysrael. »Lo sèu dels bous e de les ovelles 
Lv 7,29  dient: 29 –Parla als fills de  Ysrael: »Qui ofer sacrifici pasificabla al 
Lv 7,34  depertidura apartaràs als fills de  Ysrael del sacrifici de llurs oferenes, e  
Lv 7,34  lley perdurable a tot lo poble de  Ysrael. 35 »E aquesta és la unció de Aron  
Lv 7,36 a ells lo Senyor donar als fills de  Ysrael en raligió perdurable en les  
Lv 7,38  munt de Sinaý con manà als [*] de  Ysrael que ofarisen llurs oblacions al  
Lv 9,3  Senyor. 3 E diràs als fills de  Ysrael: “Pranets un cabrit per peccat e I  
Lv 10,11  munda. 11 Ensanyarets als fills de  Ysrael tots los meus fus que ha parlat Déu 
Lv 10,14  oferenes saludables dels fills de  Ysrael, 15 enaxí que la cama, lo pits e lo 
Lv 11,2  Aron dient: 2 –Digats als fills de  Ysrael: »Guordats tot ço que he escrit per 
Lv 12,2 Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  Ysrael e digues a ells: »Fembra qui haurà  
Lv 15,2 Aron dient: 2 –Parlats als fills de  Ysrael e diguats a ells: »Homa qui soferrà 
Lv 15,31 flux. 31 »E mostrarets als fills de  Ysrael que’s guorden de llegeza e que no  
Lv 16,5  tota la multitud dels fills de  Ysrael II cabrits per peccat e un moltó en 
Lv 16,16 totes les inmundícies dels fills de  Ysrael e de llurs colpes e de lurs  
Lv 16,19 totes les inmundícies dels fills de  Ysrael. 20 »E aprés que haurà mundat lo  
Lv 16,21  totes les iniquitats dels fills de  Ysrael e totes les colpes e encara tots  
Lv 16,34  per ço que aorets per los fills de  Ysrael e per los peccats de aquells una  
Lv 17,2 e a sos fills e a tots los fills de  Ysrael e digues a ells: Aquesta és la  
Lv 17,3  3 »Qualquequal home dels fills de  Ysrael que alcia bou o ovella o cabra, en  
Lv 17,5  e dons los sacerdots dels fills de  Ysrael, los quals auciuran en lo camp per  
Lv 17,8  a’quells dix: Homa de la casa de  Ysrael e dels estranys qui peragrínan ab  
Lv 17,10  »Homa o qualsevulla de la casa de  Ysrael, privat o estrayn qui peregrín  
Lv 17,12 E per amor de açò dixí als fills de  Ysrael: Tota ànima de vós no mengerà  
Lv 17,13  13 »Qualsevol homa dels fills de  Ysrael e dels estrayns qui peregrinen ab  
Lv 17,14  és. E per ço he dit als fills de  Ysrael: La sanch de tota carn no mengereu, 
Lv 18,2 Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  Ysrael. Diràs a ells: »Yo sóm lo Senyor  
Lv 19,2 Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  Ysrael e a tota la conpanya d’equell e  
Lv 20,2  paraules diràs als fills de  Ysrael: »[*] e dels estrangers qui habiten 
Lv 20,2  e dels estrangers qui habiten en  Ysrael, si nengú darà da sa sament a le  
Lv 21,24  a Aron e als fills seus e a tot  Ysrael totes coses que a ell éran estades  
Lv 22,2  qui són santificades dels fills de  Ysrael, e no ensutzen lo nom dels  
Lv 22,3  són e que prasenten los fills de  Ysrael al Senyor en lo qual ha inmundícia, 
Lv 22,15  coses santificades dels fills de  Ysrael que prasenten al Senyor, 16 que per 
Lv 22,18 e a sos fills e a tots los fills de  Ysrael. Diràs a ells: »Hom de la casa de  
Lv 22,18  Diràs a ells: »Hom de la casa de  Ysrael e dels estrangers qui habiten entra 
Lv 22,32  sia santificat enmig dels fills de  Ysrael. Yo sóm lo Senyor qui santifique a  
Lv 23,2 Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  Ysrael. Diràs a ells: »Aquestes són les  
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Lv 23,24  dient: 24 –Parla als fills de  Ysrael: »En lo mes VII, en lo primer dia  
Lv 23,34  dient: 34 –Parla als fills de  Ysrael: Del quinsèn dia de aquest mes VII  
Lv 23,42  qui seran de la generació de  Ysrael habitaran en les casades de les  
Lv 23,43 en cabanes fiu habitar los fills de  Ysrael com los traguí de la terra de  
Lv 23,44  les festes del Senyor als fills de  Ysrael. 24,Tit Capítol XXIIII 1 E parlà lo 
Lv 24,2  Moysèn dient: 2 –Mane als fills de  Ysrael que aporten a tu oli de olives molt 
Lv 24,8  lo Senyor, rehebuts dels fills de  Ysrael de amistansa per a tostemps, 9 e  
Lv 24,10  que axit és un fill de una dona de  Ysrael que engendrat havia de un hom  
Lv 24,10  un hom agipcià entra los fills de  Ysrael, barallà’s en les tendes ab un hom 
Lv 24,10  ’s en les tendes ab un hom de  Ysrael, 11 e com blesmàs lo nom del Senyor 
Lv 24,15  tot lo poble. 15 E als fills de  Ysrael parlaràs: »Hom qui maleyrà lo seu  
Lv 24,23  23 E perlà Moysèn als fills de  Ysrael, e aduguéran aquell qui havia  
Lv 24,23  E faéran los fills de  Ysrael axí com havia manat lo Senyor a  
Lv 25,2  Sinaý dient: 2 –Parla als fills de  Ysrael e diràs a ells: »Quant intrats  
Lv 25,33  possecions són entre los fills de  Ysrael, 34 e les viles fora ciutat d’ells 
Lv 25,55  55 »Car meus són tots los fills de  Ysrael, los quals he trets de la tera de  
Lv 26,45  entra si e entra los fills de  Ysrael en lo mont de Sinaý per la mà de  
Lv 27,2 Moysèn dient: 2 –Parla als fills de  Ysrael e diràs a ells: »Hom qui haurà fet  
Lv 27,34  lo Senyor a Moysèn e als fills de  Ysrael en lo munt de Sinaý. Expl Ací acaba  
Ex 7,5  sobre Agipte e trauré los fills de  Ysraell d’enmig d’ells. 6 E faheren-ho 
Ex 39,42  a Moysèn axí ho féran los fills de  Ysraell. 43 E Moysèn banaý a ells con viu  
Lv 10,12  Moysèn a Aron, e a Eleatzar e a  Ytamar, fills d’ell, que li éran romasos: 
Lv 10,6  Moysèn a Aron e a Eleatzar e a  Ytemar, fills d’ell, e dix: –Vós no  
Ex 3,1  gordava e pexia les ovelles de  Ytró son sogra, sacerdot de Median, e com  
Ex 4,18  senyals. 18 E anà Moysèn e tornà a  Ytró, son sogre, e dix a ell: –Iré are e  
Ex 4,18  si encare són vius. Al qual dix  Ytró: –Vé en pau. 19 E dix Déu a Moysèn en 
Ex 1,3  Simeon, Lleví, Judàs, 3 Ysachar,  Zabulun, Benihamín, 4 Dan, Naptalí, Gaad,  
Lv 16,8 e l’altra a cabrit «ne trematrà» a  Zazell; 9 e les quals sorts axiren a Déu,  
Lv 16,10  10 e l’altre cabrit «ne tremès» a  Zazell, posarà viu devant Déu, e face  
Ex 15,22  e intraren-se’n en lo desert de  Zur, e anaren III dies per lo desert, e no 
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